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ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
За годината, завършваща на 31 декември 2021 г. 

ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ ОТ 13.05.2022 г. НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

НАСТОЯЩИЯТ ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“, 
(ПРЕДПРИЯТИЕТО) Е ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА СЕДМА ОТ ЗАКОНА ЗА 
СЧЕТОВОДСТВОТО И ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН 

Ръководството представя своя годишен доклад и годишен финансов отчет към 31 декември 2021 г., 
изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, приети от Европейския 
съюз, в сила от 01.01.2021г.. 

Описание на дейността 
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) е създадено на 1 януари  2004 г. 

с  решение на българското правителство на основание на Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия (ЗБИЯЕ), с предмет на дейност: Управление на радиоактивните отпадъци (РАО) в страната, 
извън обектите, в които те се генерират.  

Предприятието е със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция гр.София, бул. 
„Г.М.Димитров” 52 А и ЕИК 131218471. 

ДП РАО e със статут на държавно предприятие, юридическо лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския 
закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 
(ЗБИЯЕ). Статутът на държавно предприятие е определен от изискванията за осигуряване на 
безопасност при управление на РАО през целия им жизнен цикъл, в съответствие с Единната 
конвенция за безопасност при управление на ОЯГ и за безопасност при управление на РАО 
(ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000 г. - ДВ, бр.42 от 23.05.2000 г.) 
и фундаменталните принципи за безопасност на МААЕ.  

Предметът на дейност на предприятието включва: 
 управление на радиоактивните отпадъци: всички дейности, свързани с манипулирането,

предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването 
на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръженията за 
управление на радиоактивни отпадъци; 

 изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за
управление на радиоактивни отпадъци, въз основа на издадени от председателя на 
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) разрешения за избор на площадка, проектиране, 
строителство и въвеждане в експлоатация и лицензия за експлоатация на съоръжение за 
управление на радиоактивни отпадъци;  

 извършване на превоз на радиоактивни отпадъци извън площадката на съответното
ядрено съоръжение; 

 извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, когато ДП РАО е собственик или
титуляр на вещни права върху съоръжението или въз основа на договор с лицето, което е 
собственик или титуляр на вещни права върху съоръжението; 

 други дейности, предвидени в Закона за безопасно използване на ядрената енергия
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Дейностите и издръжката на предприятието се финансират със средства от фонд "Радиоактивни 
отпадъци"(фонд РАО) и фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения"(фонд ИЕЯС) към 
министъра на енергетиката при условията и по реда на ЗБИЯЕ, Наредбата за реда за установяване, 
събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "РАО", 
приета с Постановление № 301 на Министерски съвет от 2003 г. и Наредбата за реда за установяване, 
събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд "ИЕЯС", 
приета с Постановление № 300 на Министерски съвет от 2003 г. 

Дейността по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения се финансира и със средства от 
Международен фонд "Козлодуй" (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Взаимоотношенията между фонд "РАО", фонд "ИЕЯС" и ДП РАО се регламентират с договори, които се 
сключват ежегодно между председателя на управителния съвет на фонд "РАО", съответно на фонд 
"ИЕЯС", и изпълнителния директор на предприятието, а взаимоотношенията с ЕБВР – чрез 
споразумения. 
 

ДП РАО продължава да изпълнява задълженията си по Стратегия за управление на отработено 
ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци до 2030г., чрез изпълнение на: „Програма за дейността на 
ДП РАО за 2021 г., одобрена от УС на фонд РАО и фонд ИЕЯС, приета с протокол № 02-УС-РАО от 
02.04.2021г.в частта управление на РАО и протокол № 02-ФИЕЯС от 02.04.2021г. в частта извеждане от 
експлоатация на 1 до 4 блок от АЕЦ „Козлодуй”. 
 

Предприятието няма регистрирани клонове в страната или чужбина. 
 

Финансовият резултат на Предприятието за 2021г. след данъци е печалба в размер на 56 хил. лв. 
Данъчното облагане на Предприятието се извършва съгласно изискванията на местното 
законодателство. 
 

Управление 
Органи на управление са: 

 
 Министърът на енергетиката  
 Управителен съвет 
 Изпълнителен директор 

 
Изпълнителен директор на предприятието е Дилян Петров. 

 
Организационна структура 
Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" се състои от: 
 главно управление; 
 специализирани поделения по местонахождението на ядрените съоръжения. 

 
ДП РАО осъществява предмета на дейност посредством разпределение на функции и задачи между 

основни структурни звена, както следва: 
 управление "Финансово и стопанско обслужване" (у-ние "ФСО"); 
 управление "Администрация, сигурност и контрол" (у-ние "АС и К"); 
 управление "Международни проекти" (у-ние "МП"); 
 управление "Безопасност на ядрените съоръжения" (у-ние "БЯС"); 
 управление "Инженерно-производствена дейност" (у-ние "ИПД"); 
 Специализирано поделение "Радиоактивни отпадъци – Козлодуй" (СП "РАО – Козлодуй"); 
 Специализирано поделение "Извеждане от експлоатация 1-4 блок" (СП "ИЕ 1-4 блок"); 
 Специализирано поделение "Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан" (СП 

"ПХ РАО – Нови хан"); 
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 Специализирано поделение "Национално хранилище за радиоактивни отпадъци" (СП "НХ 
РАО"); 

 отдел "Правен"; 
 отдел "Вътрешен одит". 

 
Човешки ресурси 
Персонал 
Законът за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) регламентира изискванията към 

обучението, квалификацията и правоспособността на персонала и урежда обществените отношения, 
държавното регулиране и безопасно управление на РАО, както и правата и задълженията на лицата, 
извършващи дейности и/или с функции по контрол за осигуряване на безопасността и радиационната 
защита.  

Изискванията към компетентността на кадрите на ДП РАО са определени и  в Стандарта на МААЕ 
GSR – 2-ра част: “Лидерство и управление за постигане на безопасност” (Leadership and Management for 
Safety), както и в "Наредба за  условията и реда за придобиване на професионална квалификация и  
реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за 
използване на ядрената енергия”. 

Общата численост на персонала е определена с длъжностното разписание на ДП РАО за 2021г., в 
съответствие с Правилника за устройството и дейността на ДП РАО ( обн.ДВ бр.85/ 16.10.2018г.) по 
длъжности и структурни звена. Средната численост на пресонала за 2021 година е 989 човека /без 
лицата в отпуск по майчнство/, като разпределението съгласно Националния класификатор на 
професиите и длъжностите (НКПД) е, както следва: 

 
 

Работещите в ДП РАО са специалисти с висока квалификация за изпълнение на всички аспекти от 
дейността за управление на радиоактивни отпадъци, по изграждане, експлоатация, рехабилитация и 
реконструкция на съоръжения за управление на РАО и извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения. 

Процесът на обучение на персонала започва от момента на сключване на трудовия договор на 
кандидата с ДП „РАО” и продължава до приключването на трудовите му правоотношения. 
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Ръководството на ДП РАО прилага системен подбор на кадрите, който гарантира: съответствие с 
квалификационните изисквания за заемане на длъжността, необходим здравен статус за работа в 
среда с йонизиращи лъчения (за позиции, за които се налага), надеждни психофизиологични 
характеристики на специалистите с пряко отношение към управлението на РАО.  
 

Работна заплата 
Начислените и изплатени средства за работна заплата за изтеклата година са в размер на                                   

26 138 хил. лв.  
 

Анализ на приходите и структура на разходите 
Общия размер на приходите е 86 417 хил.лв. (2020г.: 78 433 хил.лв  ), в. т.ч.: 
 Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата  - 85 629 хил.лв. (2020г.: 77 928  

хил.лв  ) 
 Други приходи – 782 хил.лв. (2020г.: 505 хил.лв.) 
 Финансови приходи – 6 хил.лв. (2020г.: 0 хил.лв.) 

 
Общият размер на разходите по икономически елементи е 85 457 хил.лв., (2020г.: 78 802 хил.лв  ), в 

т.ч.: 
 Разходи за материали –            6 766 хил.лв.  (2020г.:   6 109 хил.лв.  ) 
 Разходи за външни услуги –                 17 277 хил.лв.  (2020г.: 14 970 хил.лв. ) 
 Разходи за амортизации –                     15 879 хил.лв.  (2020г.: 15 934 хил.лв. ) 
 Разходи за персонал -                           36 466 хил.лв.  (2020г.: 33 984 хил.лв.  ) 
 Други разходи    -                                       9 069 хил. лв. (2020г.:   7 805 хил. лв.  ) 

За 2021г. са отчетени суми с корективен характер в размер на (868 )хил.лв. (2020г.: 485хил.лв.) 
За 2021г. са отчетени финансови разходи в размер на 30 хил.лв. (2020г.: 41  хил.лв.) 
 

Инвестиционни проекти  
Дейностите от инвестиционната програма подпомагат изпълнението на производствената и 

ремонтната програма на ДП РАО. В инвестиционната програма са предвидени мероприятия, свързани 
с модернизация и обновяване на съществуващите съоръжения, за осигуряване на демонтажните 
дейности и процесите по управление на РАО.  

За осигуряване на безопасната експлоатация на обектите и съоръженията е необходима постоянна 
поддръжка на сгради, инфраструктура, инженерни системи и апаратура, транспортни и други 
технически средства, развитие и усъвършенстване на системата за мониторинг и радиационен 
контрол на площадките, съгласно изискванията на ЗБИЯЕ, наредбите на АЯР и условията на 
лицензиите. Специфичните изисквания към тези обекти са свързани с осигуряването на аварийна 
готовност и с реализация на мерките за физическа защита и поддържане високо качество на 
дейността. 

 
 В инвестиционната програма са извършени следните мероприятия: 
 
 Изграждане на Национално хранилище за ниско и средноактивни РАО; 

 През периода са извършени следните дейности по изграждане на първия етап на НХРАО:  
• изграждане на галериите за контрол на инфилтрацията;  
• изграждане на фундамент на подвижния покрив, по ос  В;  
• полагане на льосоциментна възглавница до кота +53,70 м (втори етап);  
• полагане на льосоциментна възглавница до кота +54,90 м (трети етап);  
• изграждане на експериментална клетка, анализ на резултатите и отразяването им в работни 

чертежи и детайли;  
• изграждане на топлозахранване;  

 
17 

 



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ 
Доклад за дейността, Финансов отчет и Нефинансова декларация за годината, завършваща на 31 
декември 2021 
______________________________________________________________________________________ 

• доставка на два броя мостови крана за подвижните покриви и един мостови кран за сградата 
за приемане и буферно съхраняване на опаковки с РАО;   

• изграждане на сграда за приемане и буферно съхраняване на опаковки с РАО, спомагателните 
сгради и съоръжения, площадкови мрежи;  

• разработване на указания за безопасна работа за отделните СМР, технически предложения и 
процедури, планове за контрол на качеството и работни чертежи и детайли. 
 

 Модернизация на СП „РАО-Козлодуй“ - ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство” ;  
 През периода са закупени:   
• Лабораторни средства за радиохимичен и физикохимичен контрол;  
• Апаратура за радиационен и дозиметричен контрол;  
• Оборудване с цел оптимизиране производствения процес на СтБК;  
• Проектиране и изпълнение на инженерно-технически дейности, свързани с разработка и 

внедряване на електрозахранване, управление и контрол (част „Ел., КИП и А”) на система за 
оптимизиране процеса на преработка на генерираните от суперпреса HHS-1000-3R вторични 
РАО, изграждана в СП „РАО – Козлодуй” (Тех. решение № РАО.ТР.112/31.01.2009 г.).;  

• Проектиране на „Разширение на „Хале за КПП на МПС и изграждане „Навес за СТС;  
• Изграждане на буферно съоръжение (хале от лек тип) на площадка ВС, съгласно "План за 

изпълнение на дейности по управление на РАО по време на модернизация на КСК“;  
• Антисеизмично строително укрепване на „Склад за съхранение на кондиционирани твърди 

РАО” (ССКРАО) на Площадка „Варово стопанство“;  
• Изграждане на щатно ел. захранване на „Модулна станция за дизелово гориво” на площадка 

„Варово стопанство“;  
• Изграждане на система за контрол на достъп и видеонаблюдение на територията на СП „РАО – 

Козлодуй“;  
• Изготвен е идеен проект за условно освобождаване на РАО от площадка „Варово стопанство“ и 

обособени обекти (Траншейно хранилище, Хранилище за замърсени земни маси (ХЗЗМ), 
Бризгален басейн-1 и площадки 1 и 2), вкл. дейности по депониране на условно освободени 
Твърди РАО и др. 
 

 Дооборудване на съществуващите съоръжения за съхраняване на РАО и технически 
основи за извеждане от експлоатация на СП „ПХРАО – Нови хан” 
През периода са закупени:  

• Уред за измерване на повърхностно радиоактивно замърсяване - 1 брой и калибровъчен 
източник за уреда;  

• Апаратура за радиационен контрол на повърхностно РАЗ в „ГК“ и измерване на проби от 
околната среда (ISOLO);  

• Надграждане (upgrade) на модула за анализ на данните на гама-сканиращата система KDOR;  
• Телескопична сонда за дистанционно измерване на гама-лъчение;  
• Проектиране и изграждане на алтернативна ел. мрежа и ел. захранване на офис техника в 

съществуващи сгради в СП „ПХРАО - Нови хан“ с доставка и монтаж на 3 броя устройства за 
непрекъсваемо захранване UPS (2 броя по 7,5 kW и 1 брой 10 kW ).  

• Надграждане на вътрешна компютърна мрежа в сграда „АО;  
• Проектиране и изработка на защитен транспортен контейнер (биологична защита);  
• Доставка и монтаж на трансформаторен пост и др. 

 
 Изграждане на инфраструктурата на съоръжения за извеждане от експлоатация; 

доставка на апаратура, инструменти и приспособления за обезпечаване на 
технологичните процеси за извеждане от експлоатация на ядреното съоръжение. 
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 През периода се изпълнява следните дейности и проекти:  
• Дейности за въвеждане в експлоатация на Съоръжение за третиране и кондициониране на 

радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема (Съоръжение за 
плазмено изгаряне - СПИ) - изпълнение на Програма за „Въвеждане в експлоатация на СПИ”, 
идент.№ ОП08-ИЕ.ЕД.ПМ.СПИ-026;  

• Реконструкция на сградата на ДГС-1, с цел използването й в бъдеще от ДП РАО за други цели;  
• Разработване на проект за демонтаж на оборудване в контролираните зони на блокове 1-4 на 

АЕЦ Козлодуй;  
• Доставка на инструменти и оборудване за демонтаж в сградите на Реакторно отделение и 

Спецкорпус и свързаните с това услуги;  
• Изграждане на информационен център на ДП РАО;  
• Изграждане на спортна площадка в гр. Козлодуй и др. 

 
Предприятието разполага с дълготрайни материални активи от следните групи: 
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Балансова стойност               

Балансова стойност към 31.12.2020 1,365 48,394 36,608 2,158 115,838 4,696 209,059 

Балансова стойност към 31.12.2021 1,365 46,079 27,322 1,700 139,967 3,392 219,825 
 
Нематериалните дълготрайни активи възлизат на 10 509 хил. лв. и се състоят основно от: 
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Балансова стойност           

Балансова стойност към 31.12.2020 25 481 7,057 3,289 10,852 

Балансова стойност към 31.12.2021 17 366 1,572 8,923 10,509 
 

През отчетната 2021 г. Предприятието не е извършвало изследователска и развойна дейност. 
 

Система за управление на качеството 
В ДП РАО е въведена интегрирана система за управление в предприятието. Итегрираната система 

за управление е съвкупност от процеси, процедури, правилници, вътрешни правила и инструкции, 
систематизирани в съответствие с изискванията на стандартите GSR Part 2 – „Лидерство и управление 
за безопасност. Основни изисквания по безопасност: 2016 г.”, ISO 9001:2015 „Системи за управление на 
качеството. Изисквания”, ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. 
Изисквания и указания за прилагане”, които са интегрирани в предприятието, международен стандарт 
ISO 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за 
прилагане”. Цялостната система е в непрекъснато подобрение и усъвършенстване. 
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Преглед на дейността 
МИСИЯТА на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е безопасно управление на 

радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, 
промишлеността, науката и образованието на територията на Република България, използвайки опита 
на своя екип и съвременните високи технологии, като осигурява минимизирането на риска от 
радиоактивните отпадъци за околната среда, обществото и бъдещите поколения, в съответствие с 
изискванията на ЗБИЯЕ, препоръките на МААЕ – Виена и изискванията на ЕС. 

За осъществяване на дейността си ДП РАО разполага с всички необходими лицензии и разрешения, 
издадени от Агенцията за ядрено регулиране. Предприятието има лицензии за експлоатация на 
ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез специализираното поделение „РАО 
– Козлодуй” и чрез специализираното поделение „ПХ РАО – Нови хан”, лицензия за използване на 
източници на йонизиращи лъчения за стопански цели, включваща и превоз на радиоактивни вещества 
на територията на цялата страна.. ДП РАО притежава и лицензии за извеждане от експлоатация на 1-2 
и на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” – чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 
блок”. 
 

ПРИЛАГАНИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 
В политиката по управление на радиоактивните отпадъци, генерирани от експлоатацията на 

действащите блокове на „АЕЦ Козлодуй”, от извеждане от експлоатация на блокове 1 - 4 и от ядрени 
приложения, ръководният екип на ДП РАО следва основни принципи, които гарантират високо ниво 
на ядрена безопасност и радиационна защита, сигурност и надеждност при управлението на 
радиоактивните отпадъци, по икономически ефективен начин. 

Основните принципи при управлението на радиоактивните отпадъци са формулирани в 
„Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци до 2030 г.” и са 
заложени в политиката на ДП РАО. 
 

Принцип 1. Защита на човешкото здраве. 
Радиоактивните отпадъци се управляват по начин, който гарантира защита на човешкото здраве 

срещу опасностите, произтичащи от облъчване с йонизиращи лъчения. 
Прилагат се мерки за осигуряване радиационната защита на персонала в съоръженията за 

управление на РАО, чрез: 
• недопускане на необосновано облъчване, чрез контрол на възможните пътища на облъчване; 
• непревишаване на дозовите граници; 
• намаляване и поддържане на дозите на облъчване до възможно постижимото минимално 

ниво.  
Тези мерки се осъществяват, чрез оптимизиране на системите за управление на РАО, чрез 

изпълнение на инвестиционните намерения, производствената и ремонтна програми (поддръжка и 
обновяване на лабораторни средства и апаратура за радиохимичен и радиационен контрол, доставка 
на лични предпазни средства, задължителни прегледи в НЦРРЗ, ТЛД система, и др.) 
 

Принцип 2. Защита на бъдещите поколения. 
Дейностите по извеждане от експлоатация и управление на РАО, генерирани от тези дейности, се 

извършват така, че предсказуемите въздействия върху здравето на бъдещите поколения да не 
надвишават нивата на въздействие, приемливи днес.  

Този принцип е обоснован от етични съображения, съгласно които поколенията, ползващи 
изгодите на някаква практика, трябва да поемат отговорността за получените, в резултат от 
прилагането й отпадъци. В този смисъл днешното поколение е отговорно за развитие на 
технологиите, строителство и експлоатация на съоръжения за УРАО, както и за осигуряване на 
финансови средства за планиране и контрол на управлението, включващо и погребване на 
радиоактивните отпадъци.  
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Реализацията на принципа се осъществи чрез: 
 Доставка на системи и оборудване за модернизиране и рехабилитация на технологичните 

линии за управление на РАО; 
 Внедряване на нови технически средства за технологично екипиране на технологичния процес 

за запълване на СтБК; 
 Разработени процедури за освобождаване от регулиращ контрол на обработените РАО; 
 Разработени програми за охарактеризиране на опаковките с кондиционирани РАО, подлежащи 

за погребване в Национално хранилище за РАО;  
 Изпълнен производствен план, с осигурени материали и консумативи за производствената 

дейност, и за дейностите по ядрена безопасност и радиационна защита; 
 Изпълнени ремонтни дейности, осигуряване на резервни части и материали за поддръжка на 

сгради и технологични обекти, транспортна техника, машини и съоръжения. 
 

Принцип 3. Демонтажните дейности и управлението на радиоактивните отпадъци да се 
осъществяват по начин, гарантиращ приемливо равнище на опазване на околната среда, 
включително и извън пределите на националните граници, чрез ограничаване до минимално 
възможното ниво на изхвърлянията в околната среда на радионуклиди при всички етапи на 
тяхното управление.  

Дейностите по демонтаж и управление на РАО се осъществяват при максимална надеждност и 
работоспособност на системи и оборудване при извеждане от експлоатация на блокове 1 до 4 на „АЕЦ 
Козлодуй”, така че да бъде гарантирано минимално количеството вторични радиоактивни отпадъци и 
минимално разумно достижимо ниво на негативните последствия за околната среда. Това се постига, 
чрез оптимизиране на системите за управление на РАО, както бе планирано в програмите на 
предриятието :  

 Доставка на оборудване за технологични линии; 
 Разработване на нови и усъвършенствани продукти и технологични процеси за оптимизиране 

на демонтажа и обработването на радиоактивните материали (РАМ) и радиоактивните 
отпадъци (РАО); 

 Изпълнение на изследователски технологични разработки, свързани с определяне на 
характеристиките на РАМ и РАО и оценка на възможностите за кондиционирането им.  

 Управление на много нискоактивни РАО - като Хранилище за замърсени земни маси (ХЗЗМ) на 
площадката на „Варово стопанство”, Бризгален басейн 1 и др.  

 
Принцип 4. Генерирането на радиоактивни отпадъци се поддържа на минималното 

възможно равнище по активност и по обем, чрез съответстващи проектни решения, практики 
по експлоатация на съоръженията за управление на РАО и такива за извеждане от експлоатация.  

Генерирането на отпадъци се минимизира чрез: 
 Сегрегиране на различните видове отпадъци и материали, и така се оптимизира тяхното 

управление;  
 Прилагане на съвременни технологии, практики, експлоатационни и процедури за демонтаж, 

които осигуряват минимизиране на радиоактивните отпадъци, в това число и на вторичните 
РАО. 

 Предотвратяване и/или съкращаване, доколкото това е възможно, на генерирането на РАО, 
при експлоатация на съоръженията за управление на РАО. 

 
Принцип 5. Развитие на международното сътрудничество при управлението на РАО и ОЯГ и 

на дейностите по извеждане от експлоатациа на блоковете.  
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” участва активно в международното техническо 

сътрудничество и прилага най-добрите практики и методи за извеждане от експлоатация на ядрени 
мощности, и управление на получените в резултат РАМ и РАО.  
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Държавното предприятие е член на Клуба на европейските агенции за управление на РАО от 2004 
г. и участва в регулярните годишни срещи, където страните-членки представят текущото състояние 
на управлението на РАО и дискутират и ключови проблеми. Предприятието участва в организираните 
от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) работни срещи, имащи отношение към 
извеждането от експлоатация на ядрените блокове и управлението на РАМ и РАО. 

ДП РАО поддържа двустранно сътрудничество с Кралство Белгия в рамките на програмата на 
белгийското правителство за подкрепа на повишаване на безопасността на ядрените инсталации в 
страните от Централна и Източна Европа, финансирани от белгийското министерство на икономиката.  
 

Принцип 6. Обществена приемливост на дейностите по управление на демонтажните 
дейности и управлението на получените радиоактивни отпадъци. 

Основен принцип на при управлението на предприятието е осигуряване на условия на 
прозрачност, информираност и участие на обществеността при вземане на решения за дейностите по 
управление на радиоактивните отпадъци. В този смисъл се изпълняват дейности за: 

 Повишаване на доверието между гражданското общество и предприятието, чрез 
осъществяване на мерки и инициативи със социален ефект върху местните общности; 

 Информиране на гражданите за състоянието на околната среда, при извършване на дейности 
по управление на РАО и създаване на положителен имидж и доверие към тези дейности. 

 
Дейността на ДП РАО се изпълнява на програмен принцип, в съответствие с изискванията на 

ЗБИЯЕ и задълженията на ДП РАО по „Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на 
радиоактивни отпадъци до 2030 г.”, както и задължения или условия от правителствени решения, 
произтичащи от международни договорености. Функционирането на предприятието се осъществява 
чрез финансиране на планираните за 2021 г. дейности от Фонд РАО чрез Договор № 37/09.04.2021г. и 
от Фонд ИЕЯС чрез Договор № 38/09.04.2021г., подписани между председателя на УС на двата фонда, 
министър на енергетиката и изпълнителния директор на ДП РАО. Дейностите по идвеждане от 
експроатация се финансират и със средства от МФ Козлодуй чрез ЕБВР. 

 
Дейността на ДП РАО през отчетния период се осъществява чрез Главно управление и 

специализираните поделения на предприятието: СП „РАО-Козлодуй“, СП „ПХРАО-Нови хан“, СП 
„НХРАО“ и СП „ИЕ 1 до 4 блок“. 
 

Специализирано поделение „РАО – Козлодуй” (СП “РАО – Козлодуй”) функционира на 
площадката на АЕЦ „Козлодуй”.  

Дейността на СП „РАО – Козлодуй” се осъществява чрез следните основни обекта : 
- Цех за преработка на РАО; 
- Склад за съхранение на кондиционирани РАО; 
- Площадка „Варово стопаснтво” 
- Обособено в Машинна зала на блок 1, Производствено хале за производство на 

стоманобетонни контейнери тип СтБК. 
Цеха за преработка на РАО включва три основни технологични линии: 
- Линия за преработка на твърди РАО; 
- Линия за преработка на течни РАО; 
- Инсталация за дезактивация на метални РАО: 
Производствената програма на СП „РАО Козлодуй“ включва дейностите, свързани със събиране, 

сортиране, транспортиране, преработка и кондициониране на цялото количество РАО, генерирани при 
експлоатационните и ремонтни дейности в АЕЦ „Козлодуй”, а така също и количествата РАО от 
демонтажните дейности в СП „ИЕ 1-4 блок”, включително количествата „исторически” РАО, 
съхранявани на площадка „Варово стопанство”. С предимство се приемат за преработване 
генерираните от работата на енергоблоковете РАО, а „историческите” РАО - в зависимост от 
производствения карпацитет на ЦПРАО. 
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Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО) е разположено край село Нови 
хан, община Елин Пелин. То е изградено в края на 50-те и началото на 60-те години на XX век в 
съответствие с действащото в страната законодателство. Хранилището е предназначено да приема 
радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на използване на радиоактивни източници в 
медицината – за диагностика и лечение, в промишлеността, в науката и образованието. 

Дейността на СП „ПХ РАО - Нови хан” се осъществява чрез: 
- Хранилища за РАО – хранилище за твърди РАО, хранилище за течни РАО, хранилище за 

биологични РАО, хранилище за отработени източници, площадки 1 и 1а, площадка 2 и 
площадка 4, траншея за твърди РАО – съоръжения за съхраняване на РАО; 

- Приемо-подготвителен лабораторен комплекс (ППЛК) – съоръжение за преработване на РАО; 
- Гореща камера - съоръжение за преработване на ОЗРИ; 
- Комплекс за ядрена безопасност и радиационна защита (ЯБРЗ) – лаборатории и системи за 

радиационен мониторинг и измервания. 
В изпълнението на производствената програма на поделението са включени дейности, свързани с 

приемане, транспортиране, извличане и обработване, и съхранение на РАО, генерирани при 
експлоатацията на ядрени приложения (ЯП) в промишлеността, медицината, научно-
изследователската и други дейности в икономиката, както и количествата „исторически” РАО от 
площадката на поделението, съхранявани до предаването им за окончателно погребване. 
 

През 2021г. в Специализираните поделения на ДП РАО се изпълняват задачи, пряко свързани с 
изпълнение на задълженията на ДП РАО по Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и 
на радиоактивни отпадъци до 2030 г., Изпълнението на Производствената програма може да се 
обобщи в следните основни групи: 

 Приемане на РАО от генератори на РАО: както от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД, така 
и от ядрени приложения в промишлеността, медицината, научно-изследователските 
институти и др.; 

 Извличане на „исторически” РАО, временно съхранявани в съоръжения на специализираните 
поделения и последващото им обработване и кондициониране; 

 Временно съхранение на некондиционирани и кондиционирани РАО, разположени в 
съоръженията за управление на РАО на специализираните поделения; 

 Експлоатация на системи и съоръжения за управление на РАО и такива, които поддържат 
общия експлоатационен режим; 

 Поддържане в безаварийно експлоатационно състояние на производствените мощности; 
 Сервизни и други услуги по осигуряване на текущата производствена дейност; 
 Дезактивация на метални РАО; 
 Производство на СтБК, за нуждите по управление на РАО. 
 
Специализирано поделение „Национално Хранилище за радиоактивни отпадъци“ (СП „НХ 

РАО”) официално е регистрирано като поделение на ДП РАО на 1 ноември 2012 г. Дейността на 
поделението е свързана с изграждането, пуска и експлоатацията на хранилище за дълготрайно 
съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. 

Изграждането на Националното хранилище е залегнало в актуализираната Национална стратегия 
за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представлява 
ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия. 

За обекта има влязъл в сила ПУП-ПРЗ, действащо Решение по ОВОС №7-7/2016 г., Заповед за 
одобряване на площадката, издадена от АЯР, Техническия проект е одобрен от компетентните органи 
АЯР и МРРБ, Разрешение за строеж № СТ4296/5.05.2017 г., издадено от АЯР, Разрешение за строеж № 
РС-21/25.05.2017 г., издадено от МРРБ, както и допълнителни разрешения за изграждане на външни 
връзки - топлоснабдяване (Разрешение № РС-10/06.03.2020 г.) и отвеждане на битовофекални води 
(Разрешение № РС-12/07.03.2020 г.). Издадени са следните заповеди за допълване на Разрешение за 
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строеж № РС-21/25.05.2017 г. на МРРБ: Заповед РС-84/30.08.2020 г. за  „Възлова станция 20 kV”, 
Заповед №89/30.09.2020 г. за „Отвеждане на дъждовни води от площадка Радиана” и Заповед 
№90/30.09.2020 г. за „Басейн за дъждовни води”. 

Строителството на етап 1 на НХРАО се изпълнява от международен консорциум, в рамките на 
договор № IC-2016005/7.7.2016 г. (R-проект 10). Строителството се осъществява по утвърден 
технически проект, разработен от международен консултант в рамките на договор 
№2011106/25.10.2011 г. (R-проект 5). Строителната площадка е предадена на Строителя с акт образец 
2 на 14 юли 2017 г. Строителните дейности са обект на независим строителен надзор в рамките на 
договор № IC-2016015/13.12.2016 г. (R-проект 9), авторски контрол в рамките на договор № IC-
2017003/14.07.2017 г. (R-проект 8) и контрол от страна на Консултанта по „Програмата за извеждане 
от експлоатация на блокове 1-4 и национално хранилище (договор IC-2013004/24.01.2013г.).  

СП „НХРАО“ упражнява контрол на строителните работи, в т.ч. контрол на качеството на 
инженерните бариери (льосоциментната възглавница, стоманобетонни конструкции), чрез 
създадената към специализираното поделение Строителна лаборатория, с апаратура доставена по 
договори IC-2014032/17.12.2014 г. (R-проект 3B-1 lot 1) и IC-2014028/18.11.2014 г. (R-проект 3B-1 lot 
2), която ще продължи да се използва в процеса на експлоатация на НХРАО.  

В съответствие с изискванията на ядреното законодателство, препоръките на МААЕ и добрите 
практики в развитите европейски страни, на площадка Радиана се изпълняват програми за 
предексплоатационен мониторинг (геодезичен, хидрогеоложки и радиологичен), който ще продължи 
през периода на експлоатация на Хранилището и след неговото затваряне.   

Дейностите по изграждане на първия етап на НХРАО се финансират основно от Международен 
фонд „Козлодуй”. Изпълнителите на строежа на първия етап на НХРАО, независимия строителен 
надзор и проектантския надзор са избрани чрез процедури за избор на изпълнител по правилата на 
ЕБВР. Със съфинансиране от фонд „РАО“ се обезпечават дейности по подготовка на доклади за оценка 
на съответствието, извършване на независими анализи и оценки, изпълнение на условията за 
разрешенията за строеж и решението по ОВОС, заплащане на законоустановените такси, а също и за 
осигуряване на работни условия за извършване на дейностите на площадка Радиана, осъществяване 
на инвеститорски контрол на строителните работи, в т.ч. контрол на качеството на инженерните 
бариери (льосоциментната възглавница, стоманобетонни конструкции) чрез създадената към 
специализираното поделение строителна лаборатория, геодезичен контрол, технически контрол по 
част конструктивна, извършване на контролни мониторингови измервания и др.  

Дейностите в СП „НХРАО“ през 2021 г. включват извършване на строителни дейности по 
изграждане на първия етап на НХРАО и свързаните с тях независим строителен надзор, авторски 
контрол и техническа помощ, релокация на съществуващ напоителен канал от площадка Радиана (при 
положителен отговор от страна на МЗХГ), проектиране на тестова многобариерна защитна покривка, 
изпълнение на програмите по мониторинг, дейности произтичащи от решението по ОВОС, започване 
на дейностите по разработване на лицензионни документи за въвеждане в експлоатация на първия 
етап на НХРАО 

 
Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1 -4 блок“ е създадено в отговор на 

обективната необходимост за безопасно стопанисване и последващо извеждане от експлоатация на 
спрени ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй”.  

В края на 2008 г. българското правителство обяви 1 и 2 блок за съоръжения за РАО и натовари с 
отговорността за тях ДП РАО.  

На 21 ноември 2012 г. Министерският съвет обяви блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” за съоръжения 
за управление на радиоактивни отпадъци и ги предостави за управление на ДП „Радиоактивни 
отпадъци” чрез СП „ИЕ – Козлодуй”. 

И през 2021 година Блокове 1 до 4 са в процес на извеждане от експлоатация. Извършва се 
демонтаж в Реакторно отделение (РО). Изпълняват се дейностите по годишния План-график за 
демонтаж на оборудване по програма „Демонтаж на системи и оборудване от блокове 1÷4 през 2021 г.”, 
идент. №ОП08-20.ИЕ.ДД.ПМ.008, програма „Управление на материалите от демонтаж на оборудване 
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1÷4 блок през 2021 г.”, идент. №ОП08-20.ИЕ.УМО.ПМ.001, както и дейностите, свързани с 
изпълнението на тези програми. 

Съоръжението за плазмено изгаряне (СПИ) е в процес на въвеждане в експлоатация, съгласно 
условията на Разрешение за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение № СТ 4542/17.05.2018 
г., издадено от АЯР и подновено с № СТ 5117/08.05.2020 г. Завършено е изпълнението на стъпка 9 от 
Програма за Въвеждане в експлоатация на СПИ (№ ОП08-ИЕ.ЕД.ПМ.СПИ-026) „Третиране на РАО, 
съгласно експлоатационната документация”. Към момента се изпълнява Стъпка 10 от Програмата. 

Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) е въведен в експлоатация на 6 март 2018 г. 
Извършва се намаляване на размерите и дезактивация на РАМ от Машинна зала (МЗ) и Контролирана 
зона (КЗ). Продължава да се изпълнява програма „Въвеждане в експлоатация на ЦНРД“, идент. №ОП08-
ИЕ.ЕД.ПМ.ЦНРД-027, както и дейности по управление на вторични РАО. 

Всички технологични, електрически, вентилационни, подемно-транспортни системи, системи за 
контрол и управление (СКУ) и т.н., предвидени в Плана като необходими на този етап за безопасната 
експлоатация на блокове 1÷4 в режим на ИЕ, са в работа и се поддържат в изправност от персонала на 
СП „ИЕ 1÷4 блок“, съгласно Технологичните регламенти на 1÷4 блок. 

Дейностите по извеждане от експлоатация, ДП РАО извършва с финансовата подкрепа на ЕС, 
посредством Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на „АЕЦ Козлодуй” 
(МФ Козлодуй). 

Извеждането от експлоатация е последната фаза от жизнения цикъл на атомните 
електроцентрали и този процес приключва с освобождаването на съоръжението и прилежащите 
територии от регулиране. Материалите, получавани в резултат на дейностите по извеждане от 
експлоатация, се определят в следните общи категории:  

• Нерадиоактивни материали с търговска стойност - В тази категория обикновено се 
включват специфично техническо оборудване или суровини, като например: метали, бетон, 
горива и други.;  

• Конвенционални отпадъци - След проверка, удостоверяваща липсата на радиоактивно 
замърсяване, те се предават в съоръжения и инсталации за обработка на промишлени 
отпадъци.; 

• Радиоактивни отпадъци - В тази категория се включват всички материали, засегнати от 
радиоактивно замърсяване. Те се подразделят според нивото на радиоактивност (много ниско, 
ниско-, средно- или високоактивни отпадъци) и според агрегатното състояние (течни, твърди 
или газообразни отпадъци). Всяка категория отпадъци се третира чрез специфични 
технологии.  

 
През 2021 г. в СП „ИЕ 1-4 блок“ се изпълняваха : 
 
• Дейности по подготовка за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците:  

 Определени са буферни площадки за съхранение на материали от демонтажа - 
организирани са 21 бр. закрити буферни площадки в МЗ и открити площадки за 
съхраняване на демонтирани КСК и материали от МЗ – Склад 102, площадка ДСАП-4, 
площадка Борен възел-2 и Трансформаторни площадки (изток и запад), както и 
площадки 1а, 1б, 2, 3, 4. 

 Разделени са системите, подлежащи на демонтаж от тези, оставащи в работа, като 
последните са маркирани по съответния начин; 

 Отстранени са горими и опасни отпадъци, в близост до системите, подлежащи на 
демонтаж; 

 Подготвяне на документация по лицензионния процес на „Съоръжение за плазмено 
изгаряне” (СПИ); 

 Подготовяне на проектна документация и др. техническа документация за 
„Преработване на исторически влажни твърди отпадъци”; 
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 Изготвяне на документация за демонтажните дейности в Реакторно отделение на 
блокове 1-4; 

 Изготвяне на документация за дейности по дезактивация в КЗ. 
 

• Дейности при прекратяване на експлоатацията: Режим на експлоатация на блокове 1 - 4 
като СУРАО: Отстраняване на „исторически” генерирани отпадъци от блокове 1 - 4 и 
предаването им за последващо управление на СП „РАО Козлодуй“; 
 

• Демонтажни дейности в КЗ; 
Изпълняват се планираните дейности по демонтажа на КСК на 1÷4 блок: 
 Демонтаж на оборудване в Реакторно отделение (РО) на блокове 1 и 2 – включващи: 

демонтаж в Борен възел – 1 и 2 блок; демонтаж на Система „МК ГЦП”; демонтаж на 
Система „МК СУЗ”; демонтаж на СВО – 4 за 2 блок; демонтаж на ДСАПП – 1 и 2 блок; 

 Демонтаж на оборудване в Реакторно отделение (РО) на блокове 3 и 4 – включва: 
демонтаж на системи в Борен възел – 3 и 4 блок; демонтаж на помпи, тръбопроводи и 
арматура на Система „МК ГЦП и СУЗ” – 3 блок; демонтаж на Система „МК ГЦП и СУЗ” – 4 
блок; демонтаж на Система „МК ГЦП” – 4 блок; демонтаж на СВО – 4 за 4 блок; 

 Демонтажни дейности в СК-2; 
 Демонтаж на филтри СВО-3 и СВО-5; 
 Демонтаж на тръбопроводи и топлоизолация от помещения ВК205, ВК206, ВК207, 

ВК208, ВК209”; 
 Демонтаж на арматура от помещения ВК205, ВК206, ВК207, ВК208, ВК209. 

 
• Дейности по реконструкция на ДГС-1 за целите на извеждане от експлоатация - на 

площадката на обекта продължава изпълнението на демонтажни работи и СМР; 
 

• Дейности по управление на РАО и РАМ от демонтажа и др. съпътстващи процесите по ИЕ. 
Управлението на материалите от демонтажа от тяхното генериране до предоставянето им за 

управление извън структурата на СП „ИЕ 1÷4 блок“ се извършва, съгласно методики „Управление на 
демонтирани КСК от Машинна зала 1÷4 блок“, идент. № ОП08-ИЕ.УМО.МТ.001 и „Управление на 
демонтирани КСК от Контролирана зона 1÷4 блок“, идент № ОП08-ИЕ.УМО.МТ.003. На база на тези 
методики и годишен график за демонтаж на оборудване е изготвена програма „Управление на 
материалите от демонтажа на оборудване 1÷4 блок през 2021 г.“, идент. № ОП08-21.ИЕ.УМО.ПМ.001. 

Включени са и дейности за изграждане на инфраструктура за третиране и окончателната 
дезактивация на „исторически” отпадъци и отпадъци от експлоатационни дейности. 

Материалите от демонтажа, замърсени над нивата на освобождаване от регулиране, се 
съхраняват в специални организирани зони и впоследствие се транспортират до ЦНРД за последваща 
обработка. Материалите, характеризиращи се като РАО, за които дезактивирането не е икономически 
ефективно, се транспортират за управление към СП „РАО Козлодуй” или в СПИ. 

Нерадиоактивните материали (НРМ) обикновено се депонират в съществуващото депо за 
нерадиоактивни битови и промишлени отпадъци. Специфичните отпадъци, които не са подходящи за 
депото, се прехвърлят на лицензирани компании за по-нататъшно управление. 

Генерираните РАО са обработени и приведени в пасивно безопасно състояние, с цел недопускане 
разпиляване при манипулирането им, по време на съхраняване, опаковат се и се поставят в 
контейнери, след което със специализирано транспортно средство се извозват и предават в СП „РАО 
Козлодуй”. 

 
• Преработване и кондициониране на експлоатационни РАО 

Изпълняват се дейности за: 
 Характеризиране на течни и твърди РАО, натрупани по време на експлоатация на блоковете; 
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 Изпълнение на програма за вземане на проби и характеризиране на отработени йоннообменни 
смоли от собствен персонал на ДП РАО; 

 Транспорт на течни РАО от БКО в СП „РАО Козлодуй” за последващо преработване, 
кондициониране и съхранение; 

 Транспорт на твърди РАО към СП „РАО-Козлодуй” за преработка и кондициониране. 
 

• Управление и поддръжка на площадката 
Изпълняваните през отчетния период дейности са: 
 Осигуряване на нормалния експлоатационен режим на съоръженията - инспекции и 

поддръжка на сгради и обекти; 
 Поддръжка и ремонт на спомагателни системи и системите, оставащи в експлоатация; 
 Демонтаж на Реакторните отделения на блоковете; 
 Радиационен мониторинг и мониторинг на околната среда - ще бъде изпълняван в настоящия 

си обем, до освобождаването от регулиране на площадката; 
 Инфраструктурна поддръжка на площадката. 
Всички рутинни дейности, свързани с изпълнението на тази ключова фаза, ще бъдат изпълнявани 

без прекъсване до 2030 г. и с напредъка на дейностите по демонтаж, необходимостта от тях 
постепенно ще намалява. 

 
• Управление на проекта и инженеринг 

Персоналът на ДП РАО продължава да изпълнява задълженията си за: 
 Изпълнение на инвестиционни проекти; 
 Подпомагане на напредъка на проекта за извеждане от експлоатация; 
 Съдействие при основните инженерни проучвания и радиологичното обследване на 

блоковете; 
 Подкрепа на консултантския екип на Група за управление на проекти (ГУП ИЕ-НХ); 
 Изготвяне и координиране на лицензионна и оперативна документация и поддържане на 

контакти с регулаторните органи; 
 Радиационен мониторинг и мониторинг за безопасност на околната среда, аварийно 

планиране, дозиметричен контрол, безопасност и здраве при работа; 
 Подготовка на тръжни процедури. 
Продължават и дейностите по изпълнение на проекти, финансирани от ЕБВР 
 
Подробни сведения относно изпълнението на инвестиционните, производствените и 

ремонтните програми на ДП РАО и неговите поделения могат да бъдат намерени в  докладите за: 
 Изпълнение на годишната програма за дейността на Държавно предприятие „Радиоактивни 

отпадъци” за 2021 г., за дейностите, финансирани от фонд „ИЕЯС“ и МФ „Козлодуй” и 
 Изпълнение на годишната програма на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” за 

2021 г., за дейностите, финансирани от фонд „РАО“. 
 

Финансови инструменти 
Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви (финансовите инструменти) на 

Предприятието могат да бъдат представени в следните категории: 
Финансови активи 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Текущи търговски и други вземания                     1,629                      2,186  
Парични средства                     4,686                      5,100  
Общо финансови активи                     6,315                      7,286  
Финансови пасиви 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Текущи търговски и други задължения                     1,329                      1,778  
Други нетекущи финансови пасиви                            -                        1,527  
Общо финансови пасиви                     1,329                      3,305  
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В приложенията към финансовия отчет на Предприятието към 31 декември 2021 г. е представена 
допълнителна информация относно оценяването и представянето на финансовите инструменти. 

 
Финансов отчет и анализ 
 
Основните икономически показатели, характеризиращи дейността на Предприятието, са: 

  2021 г. 2020 г. 
Приходи       86,417        78,433  
Разходи       86,355        78,358  
Финансов резултат преди данъци               62               75  
 
 

 
 
 
  2021 г. 2020 г. 
Коеф. на обща ликвидност                       1.6880        1.5932  
Коеф. на бърза ликвидност         1.3828        1.2621  
Коеф. на незабавна ликвидност       0.4435        0.4751  
Коеф. на абсолютна ликвидност             0.4435        0.4751  
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  2021 г. 2020 г. 
Ефективност на разходите       1.0008        1.0010  
Ефективност на приходите       0.9992        0.9990  
 

 
 

Фактори, оказали въздействие върху финансовото състояние на Предприятието и основни 
параметри в дейността през 2021 г. 

През отчетния период ДП РАО изпълнява задълженията си по „Стратегия за управление на 
отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци до 2030 г.”, чрез изпълнението на годишните 
програми за дейността на ДП РАО за 2021 г., одобрена от УС на фонд „РАО“ и фонд „ИЕЯС“.  

Дейностите по извеждане от експлоатация се извършват и с финансовата подкрепа на ЕС, 
посредством Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на „АЕЦ Козлодуй” 
(МФ Козлодуй) и в съответствие с изискванията на издадените лицензии за извеждане от 
експлоатация на блокове 1 до 4 на АЕЦ Козлодуй. 

Дейностите по строителството на НХРАО се финансират от МФ „Козлодуй”. Със съфинансиране от 
фонд „РАО“ се обезпечават дейности по подготовка на доклади за оценка на съответствието, 
изпълнение на условията за разрешенията за строеж и решението по ОВОС, заплащане на 
законоустановените такси, а също и за осигуряване на работни условия за извършване на дейностите 
на площадка Радиана, поддръжка на строителната лаборатория, и др. спомагателни съоръжения и 
инфраструктурни проекти.  
 

Ефект от вируса SARS-CoV-2 и пандемията от COVID 19 върху дейността на Предприятието  
От края на 2019 година в световен мащаб се развива епидемия от нова коронавирусна болест, 

първоначално възникнала в Китай и довела до блокиране на икономическия живот и доставките от 
Китай в началото на 2020г. Поради тенденцията на увеличаване на случаите на заразени и болни, в 
началото на месец март 2020 година СЗО обяви официално разпространението на вируса SARS-CoV-2 и 
причиняваното от него заболяване COVID-19 за пандемия. На 13 март 2020 г. Народното събрание на 
Република България обяви извънредно положение в страната заради коронавируса и бяха въведени 
засилени противоепидемични мерки и ограничения. Извънредното положение продължи до 13 май 
2020 г. Вследствие изменение на българското законодателство през май 2020 г., бе дадена възможност 
на министъра на здравеопазването, след съответната санкция на правителството на България, да 
обявява извънредна епидемична обстановка. От 14 май е обявена извънредна епидемична обстановка 
до 14 юни 2020 г., удължена в последствие няколко пъти до 31 март 2022 г. 

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2021 г. 2020 г. 

Ефективност 

Ефективност на разходите Ефективност на приходите 
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Пандемията и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната предизвикаха 
чувствително намаляване на икономическата активност и породиха значителна несигурност и 
неизвестност за бъдещите макроикономически процеси. Обявената в последствие извънредна 
епидемична обстановка редуцира част от мерките, които бяха въведени по време на извънредното 
положение, но въпреки това актуалните мерки също оказват влияние върху икономическата 
активност в страната. 

През почти цялата 2020 година и впоследствие и през 2021 година в различни държави по света 
бяха въвеждани различни ограничителни мерки, включително някои ограничения в пътувания и 
транспорт, поставяне на отделни хора, както и на цели населени места и райони под пълна или 
частична карантина, като Европа е един от най-засегнатите от пандемията континенти като цяло. Тези 
ограничения се отразиха на доставките и доведоха до икономически затруднения за стопанските 
субекти и забавяне на икономическото развитие в Европа и други части на света. Огромен брой хора 
загубиха работните се места, както в Република България, така и в Европа и в целия свят. 

До края на 2021 година реално не беше възстановен нормалния икономически живот, както в 
страната, така и в чужбина. Правителството на Република България въведе различни икономически и 
социални мерки, чиято цел е да подпомогнат, дори и частично, засегнатите отрасли и бизнеси в 
резултат на пандемията, извънредните положения и ограниченията, въведени в страната и в чужбина. 
Беше приет специален закон във връзка с въведеното извънредно положение, както и бяха направени 
промени и допълнения в други закони. Различни срокове, вкл. и данъчни, бяха удължени през 2020 и 
през 2021 година. Беше дадено разрешение на търговските банки да договорят с клиентите си 
гратисни периоди и др. разсрочвания по отпуснатите банкови кредити. Одобриха се и се осигуриха 
различни финансирания по програми от ЕС и от държания бюджет на Република България. 

През 2020 г. започна разработването и тестване на ваксини срещу COVID-19, като това се случваше 
в няколко държави с различни темпове и успехи при изпитанията. В края на 2020 година, както и в 
началото на 2021 година, въз основа на положителни оценки от Европейската агенция по лекарствата, 
Европейската комисия към ЕС даде разрешение за употреба на територията на ЕС на четири ваксини 
срещу COVID-19. Ваксинацията започна едновременно в целия ЕС на 27 декември 2020 г. и продължи 
през цялата 2021 г. Очакванията са при ваксиниране на достатъчно на брой жители на ЕС и в световен 
мащаб като цяло, да се намали значително разпространението на вируса и съответно на болестта 
COVID-19. Все още не може да се направи прогноза дали това ще стане в рамките на 2022 г. и ако да, то 
по кое време на годината. 

В зависимост от продължителността на предприетите ограничения, ефективността на ваксините 
и възобновяване на нормалния икономически живот, ефектите биха били различни в бъдещите 
действия на Предприятието. При по-дългосрочни ограничения това би довело до трайно влошаване на 
икономическите показатели и би рефлектирало върху всички икономически субекти. 

Предприятието не се е възползвало от финансирания и помощи на Правителството във връзка с 
пандемията, тъй като не отговаря на заложените критерии. 
 

Стопански цели за 2022 г. 
Поради специфичната си дейност, пред ръководството на Предприятието не са поставени 

финансови цели. Приходите на Предприятието са обезпечени чрез финансиране от фонд „РАО“ и фонд 
„ИЕЯС“ по одобрен годишен бюджет и годишна програма за дейността на предприятието. Друг 
източник на приходи е и МФ „Козлодуй” чрез ЕБВР. 

Предвиждано развитие на Предприятието 
Ръководството не предвижда промени в развитието на основната дейност на предприятието в 

дългосрочен план. 
 

Важни събития, настъпили след датата на изготвяне на финансовия отчет 
С Решение № 27 от 25 януари 2022 година  Министерски съвет бяви Обект „Съоръжение за 

третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на обема“ заедно с 
движимото и недвижимо имущество, включително активи в процес на изграждане по стартирани 
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проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експоатация на ядрени съоръжения, за частна 
държавна собственост като го предостави безвъзмездно за стопанисване и управление от ДП 
„Радиоактивни отпадъци“. Общата стойност на предоставените активи, съгласно Приложение №1 към 
ПМС е в размер на 56 241 хил.лева. 

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, 
Швейцария, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия 
поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като 
Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. 
военни операции на територията на Украйна. Допълнително бяха направени съобщения и за 
допълнителни санкции, вкл. към Русия. Възможна е енергийна криза и ръст на цените на горива и 
енергия, както и на някои строителни материали, като желязо, тъй като сериозен дял от вноса им е от 
Русия и Украйна. Има данни за нарушени вериги на доставки, които могат да повлияят върху различни 
икономически субекти. Наблюдава се ускорена инфлация. Предприятието няма активи в засегнатите 
страни и преки търговски отношения с контрагенти от Русия и Украйна. На 27.04.2022г. бяха спряни 
доставките на природен газ от Русия за България, което на този етап не се очаква да има пряк ефект 
върху финансовото състояние на Предприятието при краткосрочно решение на проблема.Към датата 
на одобрение на финансовия отчет не може да се даде точна оценка за ефекти върху икономиката на 
България и в частност върху Предприятието. 
 

Управление на финансовия риск 
В хода на своята дейност всеки стопански субект е изложен на следните финансови рискове: 
 кредитен риск – риск, при който една от страните по договори и/или финансови 

инструменти не изпълнява задълженията си; произтича от вземания от клиенти, инвестиции 
във финансови инструменти, предоставени гаранции и заеми; 

 ликвиден риск – риск, че предприятието ще срещне трудности при изпълнение на 
задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат в пари или друг финансов актив; 

 пазарен риск – риск, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци от финансов 
инструмент ще варират поради промени в пазарните цени; 

 валутен риск – риск, при който стойността на даден финансов инструмент варира поради 
промени в обменните курсове на чуждестранни валути; 

 лихвен риск – риск, при който справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 
финансов инструмент варира поради промени в пазарните лихвени проценти; 

 друг ценови риск – риск, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 
финансов инструмент варират поради промени в пазарни цени, различни от възникващите от 
валутен или лихвен риск, независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, 
специфични за финансовия инструмент или издателя му, или от фактори, влияещи върху 
всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара; 

 оперативен риск (не е задължително да се оповестява) – риск от преки или косвени загуби, 
произтичащи от различни причини, свързани с процесите, наетите лица, технологиите и 
инфраструктурата на предприятието, както и от фактори като правни и регулаторни 
изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. 

 
Основни положения за управление на риска 
Управителният съвет носи отговорността за установяване и надзор на рамката за управление на 

рисковете в Предприятието. Вътрешният контрол извършва, както периодични така и при специални 
случаи проверки за управление на риска и процедури, чиито резултати се докладват на Управителния 
съвет. 

Политиките за управление на риска в Предприятието са установени с цел да идентифицират и 
анализират рисковете, влияещи върху Предприятието, да установяват граници за поемане на рискове 
по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените 

 
31 

 





ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ 
Доклад за дейността, Финансов отчет и Нефинансова декларация за годината, завършваща на 31 
декември 2021 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
 
I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Наименование на Предприятието: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 

„РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ 
 
Управителен съвет 
Председател: 
 
Членове: 

 
 
Сергей Кирилов Цочев 
 
Маргарита Иванова Коркинова 
Дилян Милков Петров 

  
Изпълнителен директор Дилян Милков Петров 
 
Съставител: 

 
Валентина Димитрова Марчинкова 

  
Държава на регистрация на Предприятието: България 
Седалище и адрес на регистрация: 1797, София, бул. Г. М. Димитров  № 52А, 

ет.6 
  
Обслужващи банки: Уникредит Булбанк АД 

БАКБ АД 
 
Предмет на дейност и основна дейност/и на Предприятието:  
Основната дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, 
преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, 
включително извеждането от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. 
 
Дата на финансовия отчет: 31.12.2021г.  
 
Текущ период: годината, започваща на 01.01.2021г. и завършваща на 31.12.2021г.  
Предходен период: годината, започваща на 01.01.2020г. и завършваща на 31.12.2020г.  
 
Дата на одобрение на финансовия отчет: 13.05.2022г. 
 
Орган одобрил финансовия отчет: Управителен съвет, чрез решение вписано в протокол от 
13.05.2022г. 
 

Регулаторна рамка 
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от 

Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия, със седалище София и със специализирани поделения в страната. 

За осъществяване на дейността си ДП РАО разполага с всички необходими лицензии и разрешения, 
издадени от Агенцията за ядрено регулиране. Предприятието има лицензии за експлоатация на 
ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез специализираното поделение „РАО 
– Козлодуй” и чрез специализираното поделение „ПХ РАО – Нови хан”, лицензия за използване на 
източници на йонизиращи лъчения за стопански цели, включваща и превоз на радиоактивни вещества 
на територията на цялата страна.. ДП РАО притежава и лицензии за извеждане от експлоатация на 1-2 
и на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” – чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 
блок”. 
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ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ И ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ 

СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 
 
Финансовият отчет е изготвен съгласно изискванията на българското счетоводно 

законодателство в националната валута на Република България – български лев.  
От 1 януари 1999 година българският лев е с фиксиран курс към еврото: 1.95583 лева за 1 евро.  
Точността на сумите представени във финансовия отчет е хиляди български лева.  
 
Настоящият финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на Международните 

стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Комисията на Европейския съюз, в сила от 
01.01.2021г. Финансовият отчет е изготвен и в съответствие с изискванията на Международните 
стандарти за финансово отчитане, публикувани от Международния съвет по счетоводни стандарти. 
Всички Международни стандарти за финансово отчитане са публикувани от Международния съвет по 
счетоводни стандарти, в сила за периода на изготвяне на тези финансови отчети, са приети от 
Европейския съюз чрез процедура за одобрение, установена от Комисията на Европейския съюз. 

Финансовият отчет е изготвен на принципа - предположение за действащо предприятие, което 
предполага, че Предприятието ще продължи дейността си в обозримо бъдеще. 

Изготвянето на финансовия отчет съгласно Международните стандарти за финансови отчети 
изисква ръководството да направи най-добри приблизителни оценки, начисления и разумно 
обосновани предположения, които оказват ефект върху отчетените стойности на активите и пасивите, 
на приходите и разходите, и на оповестяването на условни вземания и задължения към края на 
отчетния период. Тези приблизителни оценки, начисления и предположения са основани на 
информацията, която е налична към края на отчетния период, поради което бъдещите фактически 
резултати биха могли да бъдат различни от тях. Когато е прилагало счетоводната политика, 
ръководството се е основавало на собствената си преценка. Елементите на финансовите отчети, чието 
представяне включва по-висока степен на преценка или субективност, както и тези елементи, за които 
предположенията и оценките имат значително влияние върху финансовите отчети като цяло, са 
отделно оповестени. 

При прилагане счетоводна политика със задна дата, при преизчисляване на статии (грешки) със 
задна дата или когато се прекласифицират статии във финансовите отчети, се представят три отчета 
за финансово състояние и два от всички други отчети, и свързаните с тях пояснителни приложения. 
 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТОПАНСКАТА СРЕДА 
Основните показатели на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на 
Предприятието, за периода 2020 – 2021г. са представени в таблицата по-долу: 

Показател 2021 Към дата Източник 2020 
БВП в млн. лв.* /по текущи цени/ 132 744 Q4 2021 НСИ 118 605 
Реален растеж на БВП* 4.20% Q4 2021 НСИ (3,80)% 
Инфлация в края на годината* 6.80% 31.12.2021 НСИ 1,70% 
Среден валутен курс на щатския долар  1.65377 31.12.2021 БНБ 1,71632 
Валутен курс на щатския долар 1.72685 31.12.2021 БНБ 1,59386 
Безработица в края на годината* 4.60% Q4 2021 НСИ 5,10% 
Основен лихвен процент в края на годината 0.00% 12.2021 БНБ 0,00% 
*Данните за 2021г. са предварителни, Източници НСИ, БНБ - публикации 2021 и 2021г. 
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ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ  
Предприятието води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в 

съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от Комисията на 
Европейския съюз, в сила на 01 януари 2021г. 
 

ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ 
 

База за изготвяне 
Този годишен финансов отчет е изготвен в съответствие с Международните Стандарти за 

Финансово Отчитане, издадени от Съвета за Международния Счетоводни Стандарти (СМСС) и всички 
разяснения издадени от Комитета за Разяснения на МСФО, които ефективно са в сила на и от 1 януари 
2021г. и които са приети от Комисията на Европейския съюз. 

Годишният финансов отчет включва отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, 
отчет за финансовото състояние, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните 
потоци, както и пояснителни приложения. Приходи и разходи, с изключение на компоненти на друг 
всеобхватен доход, се признават в печалбата или загубата. Друг всеобхватен доход се признава в 
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и включва елементи на приходи и 
разходи (включително корекции от прекласификация), които не са признати в печалбата или загубата, 
както изисква или както е разрешено от МСФО. Корекции от прекласификация са сумите, 
прекласифицирани в печалба или загуба в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход за текущия период, които са били признати в друг всеобхватен доход през текущия и предходни 
периоди. Транзакции със собствениците на Предприятието в качеството им на собственици се 
признават в отчета за промените в собствения капитал. 
 Предприятието избира да представи един отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход. Разделите се представят заедно, като този за печалбата или загубата е първи, следван 
непосредствено от раздела за другия всеобхватен доход. 

Предприятието избира да представя отчета си за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход, като при класификацията използва метода „същност на разходите”.  

Форматът на отчета за финансовото състояние е базиран на разграничението текущ/нетекущ.  
 

Следните изменения на съществуващите стандарти, издадени от Съвета по международни 
счетоводни стандарти и приети за прилагане от ЕС, са в сила от 1 януари 2021 година: 

Изменения в МСФО 4 „Застрахователни договори” – (в сила за годишни периоди, започващи на 
или след 1 януари 2021 г., приети от ЕК).  Целта на измененията на МСФО 4 е да се преодолеят 
временните счетоводни последици от различните дати на влизане в сила на МСФО 9 Финансови 
инструменти и предстоящия МСФО 17 Застрахователни договори. По-специално с измененията на 
МСФО 4 се удължава до 2023 г. срокът на действие на временното освобождаване от прилагането на 
МСФО 9, за да се хармонизира датата на влизане в сила на МСФО 9 с новия МСФО 17. С изменението се 
въвежда и временно освобождаване от специфични изисквания на МСС 28 Инвестиции в асоциирани и 
съвместни предприятия по отношение на прилагане на единна политика за предприятия, използващи 
метода на собствения капитал по МСС 28. Такива предприятия за годишни периоди, започващи преди 
1 януари 2023 г. имат право, но не и задължение да запазят съответната счетоводна политика, 
прилагана от асоциираното или от съвместното предприятие, когато използват метода на собствения 
капитал. Този стандарт не е приложим за дейността на Предприятието, поради което ръководството 
не е оценявало неговото приложение. 

• Промени в МСФО 9 „Финансови инструменти“, МСС 39 „Финансови инструменти: 
признаване и оповестяване“, МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“, МСФО 4 
„Застрахователни договори“ и МСФО 16 „Лизинг“ - свързани с Фаза 2 от реформата на базовите 
лихвени проценти (в сила за годишни периоди от 01.01.2021 г., приети от ЕК). Целта на промените са 
да бъдат взети под внимание последиците за финансовото отчитане, породени от фактическата 
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замяна на съществуващи базови лихвени проценти с алтернативни базови (безрискови) лихвени 
проценти. Промените в стандартите, свързани с Фаза 2 от реформата на базовите лихвени проценти 
предоставят основно две практически облекчения: а) при определяне и оценка на промени в 
договорени парични потоци от финансови активи и пасиви и лизингови задължения – като промените 
в базовите лихвени проценти се отчитат чрез актуализиране на ефективния лихвен процент; и б) при 
отчитането на хеджиращи отношения – като се позволи промяна (преразглеждане) в определянето на 
хеджиращото отношение и на оценката на хеджирания обект на база парични потоци, поради и в 
резултат на заместването на прилаганите базови лихвени проценти с други алтернативи. 
Измененията се прилагат ретроспективно. По-ранно прилагане е разрешено.  
 

Следните нови или ревизирани стандарти, нови разяснения и промени към съществуващи 
стандарти, които към отчетната дата са издадени от Съвета по международни счетоводни 
стандарти (СМСС), но все още не са в сила за годишни периоди, започващи на 1 януари 2021г. 
или не са одобрени за прилагане от ЕС и съответно не са взети предвид при изготвянето на 
настоящия финансов отчет: 

МСФО 17 „Застрахователни договори”   –  (в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 
януари 2021 г. (с опция за отлагане за 2023г.) не е приет от ЕК); 

През май 2017 г. СМСС публикува МСФО 17 Застрахователни договори (МСФО 17), изчерпателен 
нов счетоводен стандарт за застрахователни договори, обхващащ признаването и оценяването, 
представянето и оповестяването. След влизането му в сила, МСФО 17 ще замени МСФО 4 
Застрахователни договори (МСФО 4), който беше публикуван през 2005 г. МСФО 17 се прилага към 
всички видове застрахователни договори (т.е. животозастраховане, общо застраховане, пряко 
застраховане и презастраховане), независимо от вида на предприятията, които ги издават, както и по 
отношение на определени гаранции и финансови инструменти с допълнителен, негарантиран доход 
(участие по преценка). Ще се прилагат малко на брой изключения от обхвата. Общата цел на МСФО 17 е 
да осигури счетоводен модел на застрахователните договори, който е по-полезен и последователен за 
застрахователите. Той не е приложим за дейността на Предприятието, поради което ръководството не 
е оценявало неговото приложение. 

Изменения в МСФО 10  „Консолидирани финансови отчети“ и МСС 28 „Инвестиции в 
асоциирани и съвместни предприятия“ (с отложена ефективна дата на влизане в сила, подлежаща 
на определяне от СМСС) – относно продажби или апорт на активи между инвеститор и негови 
асоциирани или съвместни предприятия (с отложена ефективна дата на влизане в сила, подлежаща на 
определяне от СМСС). Тези промени са насочени към решаването на счетоводното третиране на 
продажбите или апортите на активи между инвеститор и негови асоциирани или съвместни 
предприятия. Те потвърждават, че счетоводното третиране зависи дали продаваните активи или 
апортираните немонетарни активи, конституират или не по същество „бизнес” по смисъла на МСФО 3. 
Ако тези активи като съвкупност не отговарят на определението за „бизнес” инвеститорът признава 
печалба или загуба до процента, съответстващ на дела на другите несвързани инвеститори в 
асоциираното или съвместното предприятие. В случаите когато се продават активи или се апортират 
немонетарни активи, които като съвкупност са „бизнес”, инвеститорът признава изцяло печалбата или 
загубата от транзакцията. Тези промени ще се прилагат перспективно. СММС отложи началната дата 
на приложение на тези промени за неопределено време. Ръководството е в процес на проучване, 
анализ и оценка на ефектите от промените, които биха оказвали влияние върху счетоводната 
политика и върху класификацията и представянето на активите и пасивите на Предприятието; 

Изменения в МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ - (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2023 г., не са приети от ЕК)  

Измененията в МСС 1 Представяне на финансови отчети изясняват, че пасивите се класифицират 
като текущи или нетекущи в зависимост от правата, които съществуват в края на отчетния период. 
Класификацията не се влияе от очакванията на предприятието или събитията след датата на отчитане 
(напр. нарушение на споразумението). Измененията също така изясняват какво се има в предвид, 
когато в МСС 1 се реферира към „уреждане“ на пасив. 
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Измененията могат да повлияят на класификацията на пасивите, особено за субектите, които 
преди са обмисляли намеренията на ръководството да определи класификацията, както и за някои 
пасиви, които могат да бъдат преобразувани в собствен капитал. 

Промените трябва да се прилагат ретроспективно в съответствие с нормалните изисквания в МСС 
8 Счетоводни политики, промени в счетоводните оценки и грешки. 

Изменения в МСС 16 „Имоти, машини и съоръжения“ - (в сила за годишни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2022 г., не са приети от ЕК). С изменението в стандарта, се 
забранява на предприятието да приспада от себестойността на даден елемент на ИМС всички приходи, 
получени от продажба на произведени изделия, докато предприятието подготвя актива за 
предвиденото му използване. Вместо това предприятието признава тези приходи от продажба за 
такива артикули и съответните разходи, свързани с тях, в печалбата и загубата за периода съгласно 
правилата на другите приложими стандарти. Той също така изяснява, че предприятието „тества дали 
активът функционира правилно“, когато оценява техническите и физическите характеристики на 
актива. Финансовото представяне на актива не е от значение за тази оценка. 

Предприятията трябва да оповестяват отделно сумите на приходите и разходите, свързани с 
произведените артикули, които не са резултат от обичайните дейности на предприятието. 

Промените се прилагат ретроспективно, но само за имоти, машини и съоръжения, които са 
доведени до местоположението и състоянието, необходими за тяхната експлоатация на или след 
началото на най-ранния период, представен във финансовия отчет, когато предприятието за първи 
път прилага изменението.  

Изменения в МСФО 3 “Бизнес комбинации“ –  (в сила за годишни периоди, започващи на или 
след 1 януари 2022 г., не са приети от ЕК). Бяха направени незначителни изменения на МСФО 3 Бизнес 
комбинации, за да се актуализират препратките към Концептуалната рамка за финансово отчитане и 
да се добави изключение за признаване на задължения и условни задължения в обхвата на МСС 37 
Провизии, условни задължения и условни активи и Разяснение 21 на КРМСФО — „Налози. 
Измененията също потвърждават, че условните активи не трябва да се признават към датата на 
придобиване. Промените се прилагат перспективно. 

Изменения в МСС 37 “Провизии, условни пасиви и условни активи“ –  (в сила за годишни 
периоди, започващи на или след 1 януари 2022 г., не са приети от ЕК). Изменението на МСС 37 
пояснява, че преките разходи за изпълнение на договор включват както допълнителни разходи за 
изпълнение на договора, така и разпределение на други разходи, пряко свързани с изпълнението на 
договорите. Преди да признае отделна провизия за обременителен договор, предприятието признава 
всяка загуба от обезценка, настъпила върху активи, използвани при изпълнение на договора. 
Промените се прилагат за изменения по договори, за които предприятието все още не е изпълнило 
всички свои задължения към началото на годишния период, през който за първи път ги прилага. 

Годишни подобрения на МСФО за периода 2018-2020г. (в сила за годишни периоди, започващи 
на или след 1 януари 2022 г., не са приети от ЕК). Тези подобрения водят до частични промени в 
следните стандарти, както следва: 

• МСФО 1 Приемане на международни стандарти за финансово отчитане за първи път - позволява 
на предприятия, които са оценили своите активи и пасиви по балансови стойности, записани в 
счетоводните регистри на техните предприятия-майки, също да измерват всички кумулативни 
разлики в преизчислението в чуждестранна валута, като използват сумите, отчетени от майката. Това 
изменение ще се прилага и за асоциирани и съвместни предприятия, които са предприели същото 
освобождаване по МСФО 1. Предприятието прилага това изменение за годишните отчетни периоди, 
започващи на или след 1 януари 2022. По-ранното прилагане е разрешено.; 

• МСФО 9 Финансови инструменти - изяснява кои такси трябва да бъдат включени в теста за 10% 
за отписване на финансови пасиви. Според промените при определянето на тези такси, предприятието 
включва само тези, платени или получени между заемополучател и заемодател, включително такси, 
платени или получени от заемополучателя и заемодателя от името на другия. Предприятието прилага 
промените към финансовите пасиви, които се изменят в началото или след началото на годишния 
отчетен период, в който предприятието първоначално ги прилага; 
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• МСФО 16 Лизинг - изменение на илюстративен пример 13, за да се премахне илюстрацията за 
плащания от лизингодателя, свързани с подобрения на лизинговите имоти, за да се премахне всякакво 
объркване относно третирането на стимулите за лизинг. Изменението се отнася за илюстративен 
пример, който придружава стандарта, а не е част от него, поради което не е посочена дата на влизане в 
сила.; 

• МСС 41 Селско стопанство - премахване на изискването за предприятията да изключват 
паричните потоци за данъчно облагане при измерване на справедливата стойност на биологичните 
активи и земеделската продукция по МСС 41. Това изменение има за цел да се приведе в съответствие 
с изискването в стандарта за дисконтиране на паричните потоци на база след данъчно облагане. 

• Промени в МСС 1 Представяне на финансови отчети и МСФО Практическо изявление 2: 
Оповестяване на счетоводни политики (в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК)  

• Промени в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки 
(в сила за годишни периоди от 01.01.2023 г., не са приети от ЕК)  

• Предложени изменения към МСФО 16 Лизинг: Отстъпки по наем в контекста на COVID-19 след 30 
юни 2021 (не са приети от ЕК) 
 

Ръководството е в процес на проучване, анализ и оценка на ефектите от направените промени в 
горепосочените стандарти, които не са влезли все още в сила, доколко ще окажат влияние върху 
счетоводната политика и върху стойностите и класификациите на активите, пасивите, операциите и 
резултатите на Предприятието в следващите отчетни периоди. 
 

База за изготвяне - Промени в счетоводната политика 
Възприетата счетоводна политика е последователна с прилаганата през предходната година. 
 
Минимална сравнителна информация 
С изключение на случаите, когато МСФО разрешават или изискват друго, Предприятието представя 

сравнителна информация по отношение на предходен период за всички суми, отчетени във 
финансовите отчети за текущия период.   

Предприятието представя като минимум два отчета за финансовото състояние, два отчета за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, два отделни отчета за печалбата или загубата (ако 
се представят такива), два отчета за паричните потоци и два отчета за промените в собствения 
капитал и свързаните с тях пояснителни приложения. 

Когато текстовата описателна информация, съдържаща се във финансовите отчети за 
предходния/предходните период(и), продължава да бъде актуална и за текущия период  се прави 
връзка с предходния, особено когато това е свързано с несигурности, приблизителни оценки, 
провизии или обезценки. 
 

Оповестявания на обезценка в отчетите, публикувани през 2021г. 
При сегашната икономическа среда, оповестяванията, отнасящи се до обезценка, се характеризират 
с нарастващо значение. Поради това тези Пояснителни приложения към финансовите отчети на 
Предприятието за 2021г., съдържат подробни оповестявания на обезценка, към следните раздели:  
• Оповестявания по счетоводната политика; 
• Оповестявания на съществени предположения; 

 
Бази за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети 
Финансовият отчет е изготвен на базата на историческата цена. 
Историческата цена обикновено се базира на справедливата стойност на възнаграждението, което 

е дължимо (договорено) при замяна на стоки и услуги. 
Справедлива стойност е цената, която би била получена при продажба на актив или платена при 

прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между пазарни участници към датата на 
оценяване, независимо от това дали тази цена е пряко наблюдавана или оценява като се използва 
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друга техника за оценка. При определяне на справедливата стойност на един актив или пасив, 
Предприятието взема под внимание характеристиките на актив или пасив, така, както участниците на 
пазара биха взели тези характеристики предвид при ценообразуването на актива или пасива към 
датата на оценяване. Справедлива стойност за измерване и/или оповестяване в този финансов отчет, 
се определя на такава база, с изключение на базата на акции, платежни операции, които са в обхвата на 
МСФО 2, лизингови сделки, които са в обхвата на МСФО 16, и измервания, които имат някои прилики 
със справедлива стойност, но не са по справедлива стойност, като нетна реализируема стойност в МСС 
2 или стойност в употреба в МСС 36. 

Прилагането на справедлива стойност е подробно оповестено в раздел „Определяне на 
справедлива стойност“. 
 

Критични счетоводни преценки 
При прилагането на счетоводните политики на Предприятието, които са описани в бележките в 

настоящото приложение, ръководството на Предприятието е длъжно да прави преценки, 
приблизителни оценки и предположения за балансовата стойност на активите и пасивите, които не са 
лесно видими от други източници. Преценките и свързаните с тях предположения се базират на 
историческия опит и други фактори, които се считат за подходящи. Действителните резултати могат 
да се различават от тези оценки. 

Преценките и основните предположения се преглеждат на текуща база. Преработените 
счетоводни оценки се признават в периода, в който оценката е преразгледана, ако прегледа засяга 
само този период, или в периода на преразглеждането и бъдещи периоди, ако прегледите засягат 
както текущия и бъдещите периоди. 

Критичните счетоводни преценки са подробно оповестени в раздел „Критични счетоводни 
преценки и приблизителни оценки“. 
 

Оповестявания за комплекта финансови отчети 
Пълния комплект финансови отчети, включва следните компоненти: 
• Отчет за финансовото състояние към края на периода; 
• Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода; 
• Отчет за промените в собствения капитал за периода; 
• Отчет за паричните потоци за периода; 
• пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-важните счетоводни политики и 

друга пояснителна информация, сравнителна информация по отношение на предходния 
период   

Представят се с еднакво значение всички финансови отчети в пълен комплект от финансови 
отчети. 
 

Допустимо алтернативно третиране 
В определени случаи, МСФО позволява повече от едно възможно счетоводно третиране на 

определена сделка или събитие. Лицата, изготвящи финансовите отчети, трябва да изберат това 
третиране, което най-точно съответства на дейността на Предприятието.  

Съгласно МСС 8, от Предприятието се изисква да подбере и да прилага своите счетоводни 
политики последователно за подобните сделки и/или за други събития и условия, освен когато даден 
МСФО конкретно изисква или позволява категоризация на позициите, за които могат да са подходящи 
различни политики. Когато даден МСФО изисква или позволява такава категоризация, за всяка една 
отделна категория се подбира и последователно се прилага най-подходящата счетоводна политика. 
Поради това, след като вече е избрано някое от алтернативните третирания, то се превръща в 
счетоводна политика и се прилага последователно. Промени по счетоводната политика се извършват 
само когато това се изисква по силата на стандарт или тълкуване, или ако, в резултат на промяната, 
въпросните финансови отчети ще предоставят по-надеждна и релевантна информация. 

 
39 

 



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ 
Доклад за дейността, Финансов отчет и Нефинансова декларация за годината, завършваща на 31 
декември 2021 
______________________________________________________________________________________ 

Когато МСФО дава възможност за избор, Предприятието възприема едно от възможните 
третирания, а именно това, което е най-подходящо за обстоятелствата, в които се намира.  
 

Финансов обзор от ръководството 
В допълнение към финансовите отчети, Предприятието представя Годишен доклад за дейността. В 

МСФО няма изискване да се представя такава информация, макар че параграф 13 от МСС 1 съдържа 
кратко описание на това, което може да бъде включено в един годишен доклад. През декември 2011г. 
Съветът по международни счетоводни стандарти (СМСС) издаде МСФО Изложение за практиката - 
Коментар на ръководството, който очертава една широка, необвързваща рамка за представянето на 
коментара на ръководството във връзка с финансовите отчети, изготвени в съответствие с МСФО. Ако 
Предприятието реши да следва указанията, съдържащи се в Изложението за практиката, то 
ръководството се насърчава да обясни степента, в която е било следвано Изложението за практиката. 
Изявлението за съответствие с Изложението за практиката се допуска само, ако въпросното 
Изложение е било следвано изцяло. 

Съдържанието на финансовия обзор от ръководството се определя от местни изисквания на 
пазара и от въпросите, които са специфични за дадена юрисдикция. Поради това, Предприятието не е 
представило финансов обзор от ръководството, а годишен доклад за дейността. 
 

ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОД  
Приходи от договори с клиенти  
Договор е съглашение между две или повече страни, което създава права и задължения за 

страните по него. Клиент е страна, която е сключила договор с Предприятието да получи стоки или 
услуги, които са продукция от обичайната дейност на Предприятието, в замяна на възнаграждение. 

Предприятието признава приходи, да са отрази прехвърлянето на обещаните с договора стоки или 
услуги на клиенти, в размер, който отразява възнаграждението, на което Предприятието очаква да 
има право в замяна на прехвърлените стоки или услуги. 

Прехвърлянето на стоките или услугите се основава на концепцията за прехвърляне на контрола 
върху тях, способността да се ръководи използването на актива и да се получават по същество всички 
останали ползи от него. Контролът включва и способността за предотвратяване на това други 
дружества да ръководят използването на актива и получаването на ползи от него. 

Приходите от договори с клиенти се признават, както следва: 
- в течение на времето по начин, който отразява извършаната от Предприятието работа по 

договора; 
- в определен момент, когато се прехвърля контролът върху стоките или услугите на клиента. 
Приходите от договори с клиенти се признават на база 5-етапен модел за признаване, представен 

по-долу, като разграничение се прави в следните две насоки според момента на удовлетворяване на 
задължението за изпълнение: 

- задължение за изпълнение (прехвърляне на контрол) в течение на времето – в този случай 
приходите се признават постепенно, следвайки степента на прехвърляне на контрола върху стоките 
или услугите на клиента; 

- задължение за изпълнение, удовлетворено (прехвърлен контрол) в определен момент – 
клиентът получава контрол върху стоките или услугите в определено време и приходите се признават 
изцяло наведнъж. 

5-етапният модел за признаване на приходи от договори с клиенти включва следните етапи: 
• Етап 1 – идентифициране на договора – договор с клиент се отчита, когато са изпълнени 

всички от следните критерии: 
- договорът е одобрен от страните по него; 
- могат да бъдат идентифицирани правата на всяка от страните по договора по отношение на 

стоките или услугите, които се прехвърлят; 
- могат да бъдат идентифицирани условията на плащане за стоките или услугите, които трябва 

да бъдат прехвърлени; 

 
40 

 



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ 
Доклад за дейността, Финансов отчет и Нефинансова декларация за годината, завършваща на 31 
декември 2021 
______________________________________________________________________________________ 

- договорът има търговска същност; 
- има вероятност Предприятието да получи възнаграждението, на което то има право в замяна 

на стоките или услугите, които ще бъдат прехвърлени на клиента. 
Ако не бъдат изпълнени всички от посочените по-горе критерии, договорът не се отчита в 

съответствие с изискванията на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти. 
Когато даден договор с клиент не отговаря на горните критерии и Предприятието получава 

възнаграждение от клиента, то признава полученото възнаграждение като приход само когато е 
настъпило някое от следните събития: 

- Предприятието няма оставащи задължения за прехвърляне на стоки или услуги към клиента и 
е получило цялото или почти цялото от обещаното от клиента възнаграждение, което не подлежи на 
възстановяване; 

- договорът е прекратен и полученото възнаграждение не подлежи на възстановяване. 
Предприятието признава полученото възнаграждение като пасив, докато настъпи едно от 

събитията, посочени по-горе или докато критериите за признаване, изброени по-горе, бъдат 
изпълнени. 

• Етап 2 – идентифициране на задължения за изпълнение – при влизане в сила на договора 
Предприятието оценява стоките или услугите, обещани по договора с клиент, и определя като 
задължение за изпълнение всяко обещание да прехвърли на клиента или: 

- стока или услуга (или набор от стоки или услуги), която е отделна; 
- поредица от отделни стоки или услуги, които по същество са еднакви и имат същия модел на 

прехвърляне на клиента. 
•  Етап 3 – определяне на цената на сделката – при определяне на цената на сделката 

Предприятието взема предвид условията на договора и обичайните си търговски практики. Цената на 
сделката е размерът на възнаграждението, на който Предприятието очаква да има право в замяна на 
прехвърлянето на клиента на обещаните стоки или услуги, с изключение на сумите, събрани от името 
на трети страни (например данък върху добавената стойност). Обещаното в договора с клиента 
възнаграждение може да включва фиксирани суми, променливи суми, или и двете. 

• Етап 4 – разпределяне на цената на сделката към задълженията за изпълнение – цената на 
сделката се разпределя към всяко задължение за изпълнение (или към всяка отделна стока или 
услуга) в размер, който отразява сумата на възнаграждението, на което Предприятието очаква да има 
право в замяна на прехвърлянето на обещаните стоки или услуги на клиента. Разпределянето на 
цената на сделката се извършва на въз основа на относителна единична продажна цена на всяка 
отделна стока или услуга. 

• Етап 5 – признаване на прихода, когато (или докато) Предприятието удовлетвори или 
удовлетворява задължението за изпълнение – приходът се признава, когато (или докато) 
Предприятието удовлетвори задължението за изпълнение, като прехвърли стоките или услугите на 
клиента. Те се считат за прехвърлени на клиента, когато той получи контрол върху тях. За всяка 
задължение за изпълнение се определя при влизането в сила на договора, дали то удовлетворява 
задължението за изпълнение с течение на времето или към определен момент във времето. 
Предприятието прехвърля контрола върху стока или услуга с течение на времето и признава приходи 
с течение на времето, ако е спазен един от следните критерии: 

- клиентът едновременно получава и потребява ползите, получени от дейността на 
Предприятието в хода на изпълнение на тези дейности – това най-често са рутинни и повтарящи се 
услуги; 

- в резултат на дейността на Предприятието се създава или подобрява актив, който клиентът 
контролира в хода на създаването или подобряването на актива – това най-често е строителство на 
сгради или незавършено производство, върху което клиента може да има контрол; 

- в резултат на дейността на Предприятието не се създава актив с алтернативна употреба за 
Предприятието и то разполага с обвързващо право да получи плащане за извършената към 
съответната дата дейност – това най-често е създаване на специализиран актив, който може да бъде 
ползван единствено от клиента. 
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Приходи от финансиране  
Полученото финансиране се отчита като приход, когато има значителна сигурност, че 

Предприятието ще изпълни условията, при които то е отпуснато. Финансиране, получено за покриване 
на текущо възникнали разходи, се признава като приход в същия период, в който са възникнали 
разходите. Финансиране, получено за придобиване на нетекущи материални и нематериални активи 
се признава като приход от финансиране пропорционално на начислената за периода амортизация на 
активите, придобити с полученото финансиране. 
 

РАЗХОДИ 
Предприятието отчита текущо разходите за дейността по икономически елементи и след това ги 

отнася по функционално предназначение с цел формиране размера на разходите по направления и 
дейности. Признаването на разходи за текущия период се извършва при начисляване на 
съответстващите им приходи.  

Разходите се отчитат на принципа „текущо начисляване“. Оценяват се по справедливата стойност на 
платеното или на предстоящото за плащане.  
 

Общи и административни разходи 
Тази разходна категория включва всички разходи от общ и административен характер.  

 
Разходи за постигане и изпълнение на договор с клиент 
Предприятието признава като актив допълнителните разходи за постигането на договор с клиент, 

само ако Предприятието очаква тези разходи да му бъдат възстановени. Това са разходите, които 
Предприятието прави за постигане на договор с клиент, които то не би направило ако договора не беше 
факт. Ако разходите за постигане на договор не отговарят на посочените условия, те се признават като 
разход в момента на тяхното възникване. 

Ако разходите, направени при изпълнението на договор с клиент, не попадат в обхвата МСС 2, МСС 
16, МСС 38, МСС 40, МСС 41, Предприятието признава актив от разходите, направени за изпълнение на 
договор, само ако тези разходи отговарят на всеки един от следните критерии: 

- разходите се отнасят пряко към даден договор или към очакван договор, който Предприятието 
може да идентифицира конкретно; 

- разходите създават или подобряват ресурсите на Предприятието, които ще бъдат използвани 
за удовлетворяване в бъдеще (или за продължаване на удовлетворяването) на задължения за 
изпълнение; 

- очаква се разходите да бъдат възстановени. 
Активите, признати в съответствие с горните текстове, се амортизират на систематична база, която 

съответства на прехвърлянето към клиента на стоките или услугите, за които се отнася активът. 
Предприятието признава загуба от обезценка на подобни активи, до степента в която балансовата 

стойност на подобен актив превишава: 
 - остатъчния размер на възнаграждението, което Предприятието очаква да получи в замяна на 
стоките или услугите, за които се отнася активът; 
 - разходите, които са пряко свързани с предоставянето на тези стоки или услуги и които не са 
били признати като разходи. 
 

Разходи за обезценка 
Предприятието извършва периодично поне веднъж към датата на финансовия отчет прегледи за 

наличие/отсъствие на условия за обезценка на финансовите и нефинансовите си активи. Разходите от 
обезценка на активите се признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
като разходи от дейността в статиите „разходи за обезценки на нефинансови активи“ и „нетни 
загуби/печалби от обезценка на финансови активи“. Принципите на обезценка са подробно разяснени 
в пояснителните бележки към съответните групи от активи. 
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Финансови приходи и разходи 
Финансовите приходи включват приходи от лихви по инвестирани средства (включително 

инвестиции, на разположение за продажба), приходи от дивиденти, печалба от продажба на финансови 
активи на разположение за продажба, промени в справедливата стойност на финансови активи, 
отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, печалба от операции в чуждестранна 
валута, признати като печалби и загуби. Приход от лихви се признава в момента на начисляването му 
по метода на ефективната лихва. Приход от дивиденти се признава на датата, на която е установено 
правото на Предприятието да получи плащането, която в случая на котирани ценни книжа е датата, 
след която акциите стават без право на получаване на последния дивидент. 

Към разходите за дейността се отнасят и финансови разходи, които Предприятието отчита и които 
са свързани с обичайната дейност. Принципът на начисление се отнася до финансовите разходи, така 
както се отнася до всички други компоненти на отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен 
доход. Те включват и всички обезценки на финансови активи.  

Финансови разходи включват разходи за лихви по заеми, загуби от операции в чуждестранна 
валута, промени в справедливата стойност на финансови активи отчитани по справедлива стойност в 
печалбата или загубата и загуби от хеджингови инструменти, които се признават като печалба или 
загуба. Всички разходи по платими лихви по заеми се признават като печалба или загуба, като се 
използва метода на ефективния лихвен процент. 

Разходи по заеми, които не могат да се отнесат пряко към придобиването, строителството или 
производството на отговарящ на условията актив, се признават в печалби и загуби, като се използва 
метода на ефективния лихвен процент. 

Печалби и загуби от курсови разлики се представят на нетна база във финансовите отчети. 
 

ПЕЧАЛБИ ИЛИ ЗАГУБИ ЗА ПЕРИОДА 
Всички приходни и разходни статии, признати за периода, се включат в печалба или загуба, освен 

ако стандарт или разяснение от МСФО изискват друго.  
Печалба или загуба е общата сума на приходите минус разходите, като се изключват компонентите 

на друг всеобхватен доход. 
 

ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 
Поради спецификата на дейността ИМС се разделят на две основни подгрупи: 

• Ползвани в дейността активи,  

• Активи за извеждане от експлоатация.  
За първата група безусловно се прилага МСС 16. За втората група ръководството е приело да 

прилага някои основни принципи на МСС 16, както и да класифира тези активи като ИМС, до определен 
момент. Подробното описание на принципите, политиките и основанията е дадена в съответните 
раздели. 

ИМС, за които още при придобиване, ръководството знае, че ще се използват в дейността, се 
завеждат в основна група „Активи ползвани в дейността“ и за целите на отчета се класифицират като 
такива.  

ИМС, за които още при придобиване, ръководството знае, че са предназначени за извеждане от 
експлоатация, се завеждат в основна група „Активи за извеждане от експлоатация“ и за целите на 
отчета се класифицират като такива. 

ИМС, за които при придобиване, ръководството не може да определи дали ще са предназначени за 
извеждане от експлоатация, се завеждат в основна група „Активи ползвани в дейността“ и за целите на 
отчета се класифицират като такива. 
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Ползвани в дейността ИМОТИ, МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ 
При първоначално признаване имот, машина, съоръжение или оборудване се отчитат по цена на 

придобиване, която включва покупната цена, както и всички преки разходи за привеждането на 
актива в работно състояние за предвидената му употреба от ръководството.  

След първоначалното му признаване имот, машина, съоръжение или оборудване се отчитат по 
цена на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуби от обезценка.  
 

Амортизацията се изчислява така, че цената на придобиване на актива, намалена с остатъчната 
му стойност, да се отпише за периода на полезния му икономически живот. Ползваните 
амортизационни норми през 2021г., по групи активи са както следва:   
Сгради 4 – 2 % линейна база 
Машини и оборудване 50 -4 % линейна база 
Съоръжения 4 – 2 % линейна база 
Компютърна техника 50 % линейна база 
Моторни превозни средства 25 – 7 % линейна база 
Други 15 - 7 % линейна база 
  
Земята не се амортизира  
 

Полезният живот, остатъчната стойност и метод на амортизация се преглежда, коригира, ако е 
необходимо, в края на всеки отчетен период.  

През 2021г. няма промени в прилаганите амортизационни норми по групи имоти, машини, 
съоръжения и оборудване. 

Даден имот, машина, съоръжение или оборудване се отписва при продажба или когато активът 
окончателно бъде изваден от употреба и не се очакват никакви други икономически ползи от неговата 
продължаваща употреба. Печалбите или загубите, получени при бракуването или изваждането от 
употреба на имот, машина, съоръжение или оборудване, се определят, като разлика между 
приблизително изчислените нетни постъпления от продажбата и балансовата сума на актива и се 
признават в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. 
 
 Когато резервни части, резервно оборудване и сервизно оборудване отговарят на определението за 
имоти, машини, съоръжения или оборудване се признават в съответствие с описаните по горе 
политики. В противен случай тези позиции се класифицират като материални запаси. 

Последващите разходи се прибавят към балансовата стойност на актива или се отчитат като отделен 
актив, само когато се очаква, че Предприятието ще получи бъдещи икономически изгоди свързани с 
употребата на този актив и когато отчетната им стойност може да бъде достоверно определена. 
Разходите за текущото обслужване на имоти, машини, съоръжения и оборудване се отчитат като 
текущи за периода. 
 

Активи за извеждане от експлоатация 
Извеждането от експлоатация е последната стъпка от жизнения цикъл на една атомна 

електроцентрала.  
Извеждането от експлоатация включва набор от специфични процеси, някои от които се извършват 

паралелно. Процесът завършва, след като площадката е почистена до степен (състояние „кафява 
поляна“), в съответствие с националното законодателство.  

Извеждането от експлоатация включва, както конвенционална работа по промишленото извеждане 
от експлоатация, като например демонтаж на оборудването в машинната зала, така и високо 
специализирани дейности, свързани с демонтаж в контролирана зона, дезактивация на оборудването 
и помещенията,  контрол и движение на радиоактивния материал на площадката. 
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Извеждането от експлоатация включва по този начин всички административни и технически 
дейности, позволяващи да се оттегли дадено съоръжение от списъка на лицензираните съоръжения. 

Административните дейности се отнасят по-специално до изработването на планове за извеждане 
от експлоатация и получаване на разрешения и удостоверения за освобождаване на съоръженията. 

Техническите операции включват, наред с други, дезактивация, демонтаж и управление на 
отпадъците. Извеждането от експлоатация не се стреми към унищожаване на сградите, машините, 
съоръженията и оборудването, а да ги освободи от всички задължения и механизми за контрол, 
съответстващи на класа, към който са принадлежали. Това е крайната цел, която трябва да се постигне. 
Процедурата за извеждане от експлоатация свежда до минимум (или във всеки случай това е целта) 
количеството на радиоактивните отпадъци, въз основа на прилагането на строги правила, който да 
гарантират общественото здраве и безопасност, както и защитата на околната среда. 
 

Активи за извеждане от експлоатация (АИЕ) са нетекущи материални активи, придобити и 
притежавани от предприятието, които: 

 имат натурално-веществена форма; 
 прехвърлени са с акт на Министерски съвет или друг държавен орган като съоръжения за 

управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация 
 се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период. 
Всички системи на Блокове  1 - 4 (технологични, вентилационни, електрически, подемно-

транспортни, СКУ ит.н.) са оценени и разпределени в три категории: 
 
I категория за ИЕ Системи, необходими за осигуряване на радиационната 

защита и безопасността на персонала и населението; 
 

II категория за ИЕ Системи, необходими за производствените дейности, нямащи 
отношение към безопасността; 
 

III категория за ИЕ Ненужни системи, т.е. такива които могат да бъдат 
изолирани и/или демонтирани. 

 
За целите на финансовото отчитане Предприятието класифицира АИЕ в следните класове: 
 машини, съоръжения и оборудване; 
 Други АИЕ. 

 
За определяне първоначалната цена на безвъзмездно придобитите АИЕ, приетите с Решения и 

Постановления на Държавните органи се използва оценка на експерти – лицензирани оценители. 
Цената на придобиване е равна на справедливата стойност, определена от лицензирани оценители. 

Оценката на справедливата стойност към дата на безвъзмездно придобиване на основните активи, 
които са със специфичен и уникален характер, е извършена по метода на амортизираната 
възстановителна стойност. Базирана е на представените и на констатираните технически параметри 
на активите и на Програмата за демонтаж на оборудване и системи от блокове 1 и 4. В програмата са 
включени системи, принадлежащи към категория „3” – системи, които могат да бъдат изолирани 
и/или демонтирани. Това са ситеми, предимно от втори контур на блоковете. За част от оборудването 
се очаква да има макар и минимално радиоактивно замърсяване. Програмата предвижда извършване 
на радиологично обследване, след което  може да се направи оценка на възможностите за 
освобождаване на това оборудване от контрол и евентуален начин за алтернативна реализация. 
 

Последващата оценка на АИЕ след първоначално признаване се извършва по модела на цената на 
придобиване – оценката на актива е равна на неговата себестойност, намалена с натрупаната 
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амортизация и натрупаната загуба от обезценка или по оценената от лицензирани оценители 
ликвидационна стойност. 

Характера на тези активи и предназначението им, не предполагат тестване за обеценка в 
контекста на изискванията на приложимите счетоводни стандарти и конкретно МСС 36.  
 

Ако към датата на придобиване АИЕ са оценени по справедлива стойност, определена е остатъчна 
стойност, която е приблизителна оценка на ликвидационната стойност (н.р. цена на скрап ) или на 
остатъчната стойност на която може да се възстанови при продажба, АИЕ се амортизират, както е 
прието за активите, използвани в дейността. 

Ако към датата на придобиване АИЕ са оценени директно по ликвидационната им стойност (н.р. 
цена на скрап), АИЕ не се амортизират. 

Амортизиране на АИЕ се преустановява на по-ранната от датата, на която активът е класифициран 
като Актив за ликвидация, и датата, на която активът е отписан.  

Един АИЕ се класифицира като Актив за ликвидация, когато бъде включен в плана за демонтаж и 
извеждане от експлоатация. В този момент трябва да бъде преустановено начисляването на 
амортизации на актива.  
 

НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ  
 

Отделно придобит нематериален актив  
При първоначално признаване, отделно придобитите нематериални активи се отчитат по цена на 

придобиване. Цената на придобиване на всеки отделно придобит нематериален актив се състои от 
покупната му цена, включително вносните мита и невъзстановимите данъци върху покупката, след 
приспадане на търговските отстъпки и всички свързани разходи за подготовката на актива за 
неговото използване по предназначение. 

След първоначалното признаване на отделно придобит нематериален актив той се отчита по цена 
на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка. Полезният 
живот и амортизационният метод се преразглеждат в края на всеки отчетен период спрямо ефекта от 
промяна в приблизителната оценка, ако има такава и то в перспектива. 
 

Нематериален актив се отписва при изваждането му от употреба или когато не се очакват бъдещи 
икономически ползи от неговото използване или изваждането му от употреба. Печалбата или 
загубата, произтичащи от отписването на нематериален актив, се определя като разлика между 
нетните приходи от изваждането му от употреба и балансовата стойност на актива, разликата се 
признава в печалбата или загубата, при изваждането на актива от употреба. 
 

Амортизация  
За нематериалните активи с ограничен полезен живот амортизацията се изчислява така, че да се 

отпише стойността на актива минус предполагаемата му остатъчна стойност за времето на полезният 
му икономически живот. Приложените амортизационни норми по групи нематериални активи през 
2021г., са както следва:  
 
Лицензии 5 – 10 % линейна база 
Разходи за развойна дейност 15 % линейна база 
Софтуер   50 % линейна база 
Други 7 – 15 % линейна база 
 

Нематериални активи с неопределен полезен живот не се амортизират, но са обект на преглед за 
обезценка, както е описано по-долу. 
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ОБЕЗЦЕНКА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ  
Имоти, машини, съоръжения или оборудване, нематериалните активи, отчитани по цена на 

придобиване са обект на тестване за обезценка. 
Балансовата стойност на тези активи се проверява ежегодно за индикация за обезценка и когато 

активът е обезценен, той се отписва като разход в отчета за печалбата или загубата и другия 
всеобхватен доход до размера на неговата очаквана възстановима стойност. Възстановимата стойност 
е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба, и стойност в употреба на 
актив или на единица, генерираща парични потоци. Възстановимата стойност се определя за отделен 
актив, освен в случай, че при използването на актива не се генерират парични потоци, които да са в 
значителна степен независими от паричните потоци, генерирани от други активи или групи от активи. 
Ако това е така, възстановима стойност се определя за единицата, генерираща парични потоци, към 
която активът принадлежи. 

Стойността в употреба е настоящата стойност на бъдещите парични потоци, които се очаква да 
бъдат получени от тази единица. Настоящите стойности се изчисляват посредством дисконтови 
проценти, които се определят преди данъчно облагане и отразява текущата пазарна оценка на 
стойността на парите във времето и специфичните за единицата рискове, чиято обезценка се измерва.  

Загубите от обезценка се представят като балансовата стойност на съответният актив се намалява 
до размера на възстановимата му стойност.  

Загубите от обезценка се отчитат в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход (в 
печалбата или загубата за годината), освен ако за дадения актив не е формиран преоценъчен резерв. 
Тогава обезценката се третира като намаление на този резерв (през друг всеобхватен доход), освен ако 
тя не надхвърля неговия размер, и надвишението вече се включва като разход в отчета за печалбата 
или загубата и другия всеобхватен доход.  

Последващо увеличение във възстановимата стойност (за активи, за които са били признати загуби 
от обезценка в печалбата или загубата), предизвикани от промени в приблизителните оценки, се 
признава като приход в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход, до степента до 
която те възстановяват обезценката. 
 

МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ  
Материалните запаси се отчитат в отчета за финансовото състояние по по-ниската между 

себестойност и нетната реализуема стойност. Себестойността се определя чрез използването на 
метода „среднопретеглена цена“. Себестойността на незавършено производство и готова продукция 
включва материали, пряк труд и свързани производствени разходи въз основа на обичайното ниво на 
дейност. 

Провизия се прави за обездвижени и застояли елементи въз основа на очакваната им бъдеща 
употреба и нетна реализируема стойност.  
Нетната реализуема стойност е предполагаемата продажна цена в обичайния ход на бизнеса, след като 
се извадят всички допълнителни разходи за завършване и реализация.  
 

АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ  
В съответствие с МСФО 15, когато една от страните по договор с клиент е изпълнила задълженията 

си по договора, Предприятието представя договора в отчета за финансовото състояние като активи по 
договор или пасив по договор в зависимост от връзката между дейността на Предприятието и 
плащането от страна на клиента. Предприятието представя отделно всяко безусловно право на 
възнаграждение като вземане от продажби по договори с клиенти в статията „търговски и други 
вземания“ на отчета за финансовото състояние. 

Актив по договор с клиент се признава ако Предприятието изпълнява задължението си, като 
прехвърля стоки или услуги на клиент, преди клиентът да плати възнаграждение или преди 
плащането да е дължимо, с изключение на сумите, които са представени като вземане по договор с 
клиент. Актив по договор е правото на Предприятието да получи възнаграждение в замяна на стоките 
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или услугите, които то е прехвърлило на клиент. Този актив се оценява в съответствие с изискванията 
на МСФО 9. Обезценка на актив по договор с клиент се оценява и представя както обезценките на 
финансовите активи в съответствие с МСФО 9. 

Пасив по договор с клиент се признава ако клиентът заплаща възнаграждение или Предприятието 
има право на възнаграждение, което е безусловно (т.е. вземане), преди Предприятието да прехвърли 
стока или услуга на клиента, когато плащането е извършено или дължимо (което от двете настъпи по-
рано). Пасив по договор е задължението на Предприятието да прехвърли стоки или услуги към клиент, 
за които то е получило възнаграждение (или възнаграждението е дължимо) от клиента. 

Вземането по договор с клиент е безусловно право на Предприятието да получи възнаграждението 
по този договор. Това право се счита за безусловно, ако единственото условие за това, плащането на 
възнаграждението да стане дължимо, е изтичането на определен период от време. 
 

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ  
Първоначално признаване и оценяване  
Предприятието признава финансов актив или финансов пасив в отчета за финансовото състояние, 

само когато Предприятието става страна по договорните клаузи на съответния финансов инструмент. 
При първоначално признаване Предприятието признава всички финансови активи и финансови 
пасиви по справедлива стойност. Справедливата стойност на даден финансов актив/пасив при 
първоначалното му признаване обикновено е договорната цена. Договорната цена за финансови 
активи/пасиви, освен тези, които са класифицирани по справедлива стойност през печалбата или 
загубата, включва разходите по сделката, които се отнасят пряко към придобиването/издаването на 
финансовия инструмент. Разходите по сделката, направени при придобиването на финансов актив и 
издаването на финансов пасив, класифицирани по справедлива стойност през печалбата или загубата 
се отчитат незабавно като разход. 

Предприятието признава финансови активи, използвайки датата на сетълмент на сделката, като по 
този начин един актив се признава в деня, в който е получен от Предприятието и се отписва в деня, в 
който е предоставен от Предприятието. 
 

Последваща оценка на финансови активи  
Последващата оценка на финансовите активи зависи от тяхната класификация при 

първоначалното им признаване като активи. Предприятието класифицира финансовите активи в една 
от следните категории: 

1.Оценявани по амортизирана стойност, 2. Оценявани по справедлива стойност през друг 
всеобхватен доход и 3. Оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата.  

Класификацията се определя на база бизнес модела за управление на дадения клас финансови 
активи и договорните характеристики на паричните потоци. Инвестиции, държани от Предприятието 
с цел получаване на печалба от краткосрочни продажби или обратни покупки, се класифицират като 
финансови активи, държани за търгуване. Инвестиции в дългови инструменти, които Предприятието 
държи в рамките на бизнес модел с цел събиране на договорените парични потоци, се класифицират 
като финансови активи, отчитани по амортизирана стойност. Инвестиции в дългови инструменти, 
които Предприятието държи в рамките на бизнес модел с цел събиране на договорените парични 
потоци и продажба се класифицират като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в друг 
всеобхватен доход. 
 

Финансови активи, отчитани по амортизирана стойност 
Дългови инструменти, които Предприятието държи в рамките на бизнес модел с цел събиране на 

договорените парични потоци и при които договорните парични потоци пораждат плащания 
единствено на главница и лихва се отчитат по амортизирана стойност. След първоначалното 
признаване активите се отчитат по амортизирана стойност. 

Отчитането по амортизирана стойност изисква прилагането на метода на ефективния лихвен 
процент. Амортизираната стойност на финансов актив е стойността по която финансовият актив е 
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отчетен първоначално, намалена с погашенията по главницата плюс или минус натрупаната 
амортизация с използване на метода на ефективния лихвен процент на всяка разлика между 
първоначалната стойност и стойността на падеж и намалена с обезценката. 

В тази категория могат да попаднат следните финансови активи на Предприятието, в зависимост 
от избрания бизнес модел и характеристиките на паричните потоци от тях: търговски вземания, 
кредити и заеми, вземания по лизингови договори, вземания по предоставени депозити, вземания по 
цесии, вземания, придобити чрез цесии, кредити и заеми, придобити чрез цесии, инвестиции, държани 
до падеж. 
 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 
Дългови инструменти, които Предприятието държи в рамките на бизнес модел с цел както 

събиране на договорените парични потоци така и продажба на актива и при които договорните 
парични потоци пораждат плащания единствено на главница и лихва, се отчитат по справедлива 
стойност през друг всеобхватен доход. След първоначалното признаване активът се оценява по 
справедлива стойност с отчитане на промените в справедливата стойност в преоценъчния резерв на 
инвестициите в ценни книжа (друг всеобхватен доход). Когато дълговият инструмент се отпише, 
натрупаните печалби или загуби признати в друг всеобхватен доход се прехвърлят в печалбата или 
загубата. 

В тази категория могат да попаднат следните финансови активи на Предприятието, в зависимост 
от избрания бизнес модел и характеристиките на паричните потоци от тях: търговски вземания, 
кредити и заеми, вземания по лизингови договори, вземания по предоставени депозити, вземания по 
цесии, вземания, придобити чрез цесии, кредити и заеми, придобити чрез цесии, финансови активи, 
дългови инструменти, които са на разположение за продажба. 
 

Финансови активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата 
Тази категория финансови активи, се разделя на две подкатегории: финансови активи, държани за 

търгуване и финансови активи, които не са класифицирани в горните две категории. Даден финансов 
актив се класифицира в тази категория, ако е придобит с цел продажба в кратък срок или договорните 
му характеристики не отговарят на условието да пораждат плащания единствено на главница и лихва. 
Деривативите също се категоризират като държани за търгуване, освен ако не са определени за 
хеджиращи инструменти. Тези финансови активи могат да бъдат дългови или капиталови 
инструменти. 
 

Капиталови инструменти, отчитани по справедлива стойност през друг всеобхватен доход 
Предприятието може да направи неотменим избор да признава промените в справедливата 

стойност в инвестициите в капиталови инструменти в друг всеобхватен доход вместо в печалбата или 
загубата. Печалбите или загубите от промени в справедливата стойност ще се представят в друг 
всеобхватен доход и няма да могат да се прекласифицират в печалбата или загубата. Когато 
капиталовият инструмент се отпише, натрупаните печалби или загуби признати в другия всеобхватен 
доход направо се прехвърлят в други резерви и неразпределена печалба. 
 

Обезценка на финансови активи  
Моделът за обезценка „очаквани кредитни загуби“ се прилага за финансовите активи, оценявани по 

амортизирана стойност или по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, с изключение на 
инвестиции в капиталови инструменти и договорни активи. Съгласно МСФО 9, загубите се измерват по 
една от двете бази: 1. очаквани кредитни загуби за следващите 12 месеца след датата на финансовия 
отчет или 2. очакваните кредитни загуби за целия срок на финансовите активи. Първата база се 
прилага когато кредитния риск не е нарастнал значително от датата на първоначално признаване до 
датата на финансовия отчет (и кредитния риск е нисък към датата на финансовия отчет), в обратния 
случая се прилага втората база. Предприятието прилага втората база за търговските вземания и 
договорните активи (независимо дали са със или без значителен финансов компонент). Нарастването 
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на кредитния риск се следи и определя на база информация за рискови фактори като наличие на 
просрочие, значително влошаване на финансовото състояние на длъжника и други. 
Само за търговски вземания балансовата стойност се намалява, чрез използване на транзитна сметка и 
последващото възстановяване на отписаните преди това суми се кредитира срещу тази транзитна 
сметка. Промените в балансовата стойност на транзитната сметка се признават в печалба или загуба. 

За всички други финансови активи балансовата сума се намалява с размера на загубата от 
обезценка.   

За финансови активи, отчитани по амортизирана стойност, ако в следващ период сумата на 
загубата от обезценката намалее и спадът може по обективен начин да се свърже със събитие, което 
възниква, след като обезценката е призната, преди това признатите загуби от обезценка се 
възстановяват (или директно, или чрез коригиране на корективната сметка за търговски вземания) в 
печалбата или загубата. Въпреки това възстановяването не може да води до балансова стойност на 
финансовия актив, която да надвишава онази амортизирана стойност, която би била на датата на 
възстановяването, ако не е била призната загуба от обезценка.  
 

Отписване на финансови активи  
Финансов актив се отписва от Предприятието, когато договорните права върху паричните потоци 

от този актив падежират или когато Предприятието е прехвърлило тези права чрез сделка, при която 
всички съществени рискове и изгоди, произтичащи от собствеността на актива се прехвърлят на 
купувача. Всяко участие във вече прехвърлен финансов актив, което Предприятието запазва или 
създава, се отчита самостоятелно като отделен актив или пасив. 

В случаите когато Предприятието е запазила всички или по-голяма част от рисковете и изгодите 
свързани с активите, последните не се отписват от отчета за финансовото състояние (пример за 
такива сделки са репо сделките – продажба с уговорка за обратно изкупуване). 

При сделки, при които Предприятието нито запазва, нито прехвърля рисковете и изгодите, 
свързани с финансов актив, последният се отписва от отчета за финансовото състояние тогава и само 
тогава, когато Предприятието е загубило контрол върху него. Правата и задълженията, които 
Предприятието запазва в тези случаи се отчитат отделно като актив или пасив. При сделки, при които 
Предприятието запазва контрол върху актива, неговото отчитане в отчета за финансовото състояние 
продължава, но до размера определен от степента, до която Предприятието е запазило участието си в 
актива и носи риска от промяна в неговата стойност. 
 

Последваща оценка на финансови пасиви  
Последващата оценка на финансовите пасиви, зависи от това как те са били класифицирани при 

първоначално признаване. Предприятието класифицира финансовите си пасиви в една от следните 
категории: 
 

Пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата 
Пасивите се класифицират в тази категория, когато те принципно са държани с цел продажба в 

близко бъдеще (търговски задължения) или са деривативи (с изключение на дериватив, който е 
предназначен за и е ефективен хеджиращ инструмент) или отговаря на условията за попадане в тази 
категория, определени при първоначалното признаване. Всички промени в справедливата стойност, 
отнасящи се до пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата се отчитат в 
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход към датата, на която възникват.  
 

Пасиви, отчитани по амортизирана стойност 
Всички задължения, които не са класифицирани в предишната категорията попадат в тази 

категория. Тези задължения се отчитат по амортизирана стойност посредством метода на ефективния 
лихвен процент. 
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Елементите, класифицирани като търговски и други задължения обикновено не се оценяват 
отново, тъй като задълженията са известени с висока степен на сигурност и уреждането е 
краткосрочно. 

В тази категория обикновено попаднат следните финансови пасиви на Предприятието: търговски 
задължения, кредити и заеми, задължения по лизингови договори, задължения по получени депозити, 
задължения по цесии. 
 

Отписване на финансови пасиви  
Предприятието отписва финансов пасив, когато договорните задължения по него се погасят, 

изтекат или бъдат отменени. 
Разликата между балансовата стойност на отписания финансов пасив и изплатената престация се 

признава в печалбата или загубата. 
 

Компенсиране на финансов актив и финансов пасив  
Финансовите активи и финансовите пасиви се компенсират и в отчета за финансовото състояние се 

представя нетната сума когато: 
 има юридически упражняемо право да компенсира признатите суми;  и 
 има намерение или да уреди на нетна база, или да реализира актив и едновременно с това да 

уреди пасив. 
При счетоводното отчитане на прехвърлянето на финансов актив, който не отговаря на 

изискванията за отписване, Предприятието не компенсира прехвърления актив и свързания пасив. 
Компенсирането на признат финансов актив и признат финансов пасив и представянето на нетната 

стойност се различават от отписването на финансов актив или финансов пасив. 
Правото на компенсиране е юридическо право на длъжник по договор да уреди или по друг начин 

да елиминира цялата или част от сумата, дължима на кредитор, чрез приспадането от тази сума на 
сума, дължима от кредитора. 

Ако има юридическо право да приспадне сума, дължима от трето лице, от сумата, дължима на 
кредитора, при условие че между трите страни съществува споразумение, в което ясно е установено 
правото на длъжника да извърши компенсирането, активите и пасивите се представят компенсирано. 
 

Пари и парични еквиваленти  
Пари и парични еквиваленти включват пари в брой, депозити и други краткосрочни високо 

ликвидни инвестиции, които са лесно обръщаеми в определена сума пари и са предмет на 
незначителен риск от промени на стойността. 

За целите само на отчета за паричните потоци, пари и парични еквиваленти включват банкови 
овърдрафти, платими при поискване. Тъй като характеристиките на подобни банкови споразумения 
са, че банковото салдо често се променя от положително до овърдрафт, те се считат за неразделна част 
от управлението на парите на Предприятието. 
 

ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ДАРЕНИЯ  
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, са помощ, която държавата (правителство, 

държавни агенции и други подобни органи на местно, национално или международно равнище) 
предоставя под формата на прехвърляне на ресурси в замяна на минало или бъдещо съответствие с 
определени условия по отношение на оперативната дейност на предприятието. 

Държавна помощ е действие на правителството, предназначено за предоставяне на икономическа 
полза конкретно за предприятието, когато то отговаря на определени критерии. 
 

Дейностите и издръжката на ДП РАО се финансират със средства от фонд „Радиоактивни отпадъци“ 
(фонд „РАО“) и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (фонд „ИЕЯС“) към 
министъра на енергетиката при условията и по реда на Закона за безопасно използване на ядрената 
енергия (ЗБИЯЕ), Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и 
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за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци“ и Наредбата за реда за 
установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във 
фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“. 

Дейността по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения се финансира и със средства от 
Международен фонд Козлодуй (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 
Взаимоотношенията между фонд „РАО“, фонд „ИЕЯС“ и ДП РАО се регламентират с договори, които се 
сключват ежегодно между председателя на управителния съвет на фонд „РАО“, съответно на фонд 
„ИЕЯС“, и изпълнителния директор на Предприятието, а взаимоотношенията с ЕБВР – чрез 
споразумения. 
 

Безвъзмездни средства, предоставени от държавата в предприятието, са: 
 финансирания за придобиване на активи- тези безвъзмездни средства се предоставят от 

държавата при условие, че ДП РАО ще закупи, създаде или придобие по друг начин 
дълготрайни активи. Възможни са и допълнителни условия, които ограничават типа или 
местоположението на активите или периодите, през които последните могат да бъдат 
придобити или държани.; и 

 финансирания за текущата дейност - това са безвъзмездни средства, предоставени от 
държавата, различни от онези, свързани с придобиването на активи. 

 
Безвъзмездни средства, предоставени от държавата, включително непарични дарения, се 

признават когато има достатъчно сигурност, че предприятието ще изпълни условията, свързани с 
безвъзмездните средства, и че тези средства ще бъдат получени. 

Ако средствата са получени, но няма достатъчна сигурност, че предприятието ще изпълни 
условията, те се признават като пасив. 

Опростим заем от държавата се третира като безвъзмездни средства, предоставени от държавата, 
когато има приемлива гаранция, че предприятието ще изпълни условията за опростяване на заема. 
Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата на 
системна база през периодите, през които ДП РАО признава като разход съответните разходи, които 
безвъзмездните средства са предназначени да компенсират. 
 

Безвъзмездни средства се признават като приход както следва: 
 придобиване на амортизируеми активи – първоначално се признава като приходи от 

отсрочено финансиране и в последствие като приход на систематична база за периода на 
полезния живот на актива; 

 придобиване на неамортизируеми активи – ако са свързани с изпълнението на определени 
задължения, се признават в печалба или загуба през периода, в който се поемат разходите, 
свързани с изпълнението на задълженията; 

 компенсация за разходи или загуби, които вече са платени или за целите на незабавна 
финансова подкрепа на предприятието без бъдещи свързани разходи – в печалба или загуба за 
периода, в който те станат вземане, заедно с оповестяване, което да гарантира, че ефектът им е 
ясно разбран; 

 направени разходи – еднократно при получаване; 
 начислени разходи за обезценки, провизии и други приблизителни оценки 
 планирани/текущи разходи – приходите от безвъзмездно финансиране се признават в 

печалбата или загубата на системна база през периодите, през които предприятието признава 
като разход съответните разходи, компенсирани от безвъзмездните средства; 

 други видове средства, получени под условие – първоначално като приходи от отсрочено 
финансиране, и в последствие  като текущи през периодите, в които се удовлетворява 
условието; 

 други видове средства, получени без условия – като текущи приходи през периода, през който 
подлежат на получаване. 
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Специфични счетоводни политики във връзка с прилагането на МСС 20 
В края на всеки отчетен период се прилага принципа за съпоставимост на приходи и разходи. 

Начисляват се всички разходи, свързани със съответния период. Поради безусловния характер на 
финансирането, съответно се начислява и приход от финансиране, срещу вземане от Правителството 
или по грантова схема.  

Това правило се прилага и за всички начислени по стандарт провизии, които гарантирано ще се 
покрият от финансирането, както и специфични провизии по МСС 19, напр. за компенсируемите 
отпуски, дългосрочни дефинирани доходи или други разходи.  
Счетоводна политика по отношение за финансирания от МФ „Козлодуй“ в полза на ДП РАО, по които 
плащанията не се извършват от ДП РАО, а директно от ЕБВР:  
В сметки Задължения по доставки, свързани с грантови споразумения и Вземания от правителствани 
дарения (съответни аналитични партиди) следва да има огледални салда по партидите на доставчици, 
свързани с програмите с външно финансиране – от международни финансови институции. Фактурите 
се издават от доставчика на ДП РАО, но плащането се извършва от ЕБВР. Така към датата на отчета се 
отчитат като вземане и като задължение в еднакъв размер, докато не се осигури документална 
обоснованост за закриване на разчетите. Данни за нетираните разчети към края на текущия и 
предходния отчетен период са представени в пояснително приложение 2.19.  
 

СДЕЛКИ В ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА  
Паричните активи и пасиви в чуждестранна валута се превалутират във функционалната валута 

на Предприятието с помощта на обменните курсове на датата на отчитане. Печалбите и загубите, 
произтичащи от промените в обменните курсове след датата на сделката се признават в печалба или 
загуба (освен когато са отсрочени в друг всеобхватен доход като хедж на паричен поток). 

Непаричните активи и пасиви, които се оценяват по историческа цена в чуждестранна валута се 
превалутират по обменния курс на датата на транзакцията. Разликите, възникнали от превалутиране 
по непарични позиции, които се оценяват по справедлива стойност в чуждестранна валута (например 
капиталови инструменти на разположение за продажба) се превалутират, като се използват 
обменните курсове на датата, когато се определя справедливата стойност.  

Паричните позиции в чуждестранна валута се преизчисляват, използвайки заключителния курс. 
Непаричните позиции, които се водят по историческа цена в чуждестранна валута се преизчисляват, 
използвайки обменния курс към датата на сделката. Непаричните позиции, които се оценяват по 
справедлива стойност във валута, се преизчисляват посредством обменните курсове към датата на 
оценка на справедливата стойност. 
 

ПЕНСИОННИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА ПО СОЦИАЛНОТО И ТРУДОВО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО  

Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в Предприятието се 
основават на разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), на Колективен трудов договор (КТД) и на 
разпоредбите на действащото осигурително законодателство.   

Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия 
персонал за фонд “Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд “Общо 
заболяване и майчинство” (ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и професионална 
болест” (ТЗПБ) и здравно осигуряване. 

Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със  Закона за бюджета на ДОО и 
Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и 
осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено в чл. 6, ал. 3 от  „Кодекса 
за социално осигуряване” (КСО). Общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”, фонд 
“Безработица” и здравно осигуряване през 2021г., е както следва: 

 За периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

 
53 

 



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ 
Доклад за дейността, Финансов отчет и Нефинансова декларация за годината, завършваща на 31 
декември 2021 
______________________________________________________________________________________ 

• 32,30% (разпределено в съотношение работодател:осигурено лице 18,52:13,78) за работещите 
при условията на трета категория труд; 

• 42,30% (разпределено в съотношение работодател:осигурено лице 28,52:13,78) за работещите 
при условията втора категория; 

• 47,30% (разпределено в съотношение работодател:осигурено лице 33,52:13,78) за работещите 
при условията първа категория. 

В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за фонд “ТЗПБ”, 
която е диференцирана за различните предприятия от 0.4% до 1.1% в зависимост от икономическата 
дейност на Предприятието. 

Няма промени в размера на осигурителните вноски за 2022г. От началото на м.Април 2022г. са 
увеличени минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв. и максималния осигурителен праг от 
3000 лв. на 3 400 лв. Не се очаква да има съществен ефект върху Предприятието.  

Осигурителните и пенсионни планове, прилагани от Предприятието в качеството му на 
работодател се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани  вноски. При 
тези планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд “Пенсии”, фонд 
“ОЗМ”, фонд “Безработица”, фонд “ТЗПБ”, както и в универсални и професионални пенсионни фондове 
– на база фиксирани по закон проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във 
фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно да изплатят на съответните лица 
заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж. Аналогично са задълженията по отношение 
на здравното осигуряване. 

Предприятието осигурява всяко наето лице, на основата на сключен договор с дружество за 
доброволно здравно осигуряване, за доболнични и болнични медицински услуги.  

Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда работодателят има задължение да изплати при 
прекратяване на трудовия договор следните обезщетения:  

• неспазено предизвестие – за периода на неспазеното предизвестие; 
• поради закриване на Предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на 

обема на работа и спиране на работа за повече  от 15 дни  и др. – от една брутна месечна 
работна заплата;  

• при прекратяване на трудовия договор поради болест – в размер на брутното възнаграждение 
на работника  за два  месеца при условие, че има най-малко пет години трудов стаж и  не е 
получавал обезщетение на същото основание; 

• при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия стаж в 
Предприятието; 

• за неизползван платен годишен отпуск – за съответните години за времето, което се признава 
за трудов стаж. 

След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения 
към работниците и служителите. 

Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални 
доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който 
персоналът е положил труд за тях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в 
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход в периода, в който е положен трудът за 
тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване, като текущо задължение (след приспадане 
на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. 
Дължимите вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и 
задължение в недисконтиран размер заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с 
които те са свързани. 

Към датата на всеки финансов отчет Предприятието прави оценка на сумата на очакваните 
разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат 
от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката не се включват приблизителната преценка в 
недисконтиран размер на разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване. 
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Съгласно Кодекса на труда работодателят е задължен да изплаща на лица от персонала при 
настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в съответното 
предприятие може да варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на 
прекратяване на трудовото правоотношение. По своите характеристики тези схеми представляват 
планове с дефинирани доходи.  

Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да 
може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в 
отчета за финансовото състояние коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, 
а респ. изменението в стойността им включва признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. 

В Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход Предприятието представя 
разходите за задължително осигуряване на наетия персонал в статия „Разходи за персонала“. Разходи 
за социални надбавки, представляващи плащания на персонала съгласно Програма за изразходване на 
средствата за социално – битово и културно обслужване, приета въз основа на договорености в 
Колективния трудов договор, както и разходите за предпазна храна по Наредба 11 се представят в 
статия “ Други Разходи“ в ОПЗДВД. 

В Отчета за паричните потоци всички плащания, свързани с персонала, независимо от тяхното 
представяне в ОПЗДВД, се представят в статия „Плащания за персонала и социално осигуряване“. 

Всички разходи за персонала на Предприятието се финансират от фонд „РАО“ и фонд „ИЕЯС“ по 
одобрен годишен бюджет и годишна програма за дейността на предприятието, както и от МФ 
„Козлодуй” чрез ЕБВР. 
 

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДА И ДДС 
Дължимият текущо данък се изчислява с помощта на данъчните ставки в сила или приетите за 

действащи ставки към датата на отчитане. Облагаемата печалба се различава от счетоводната печалба 
или защото някои доходи и разходи се считат за облагаеми или данъчно признати или защото 
времето, за което те са били облагаеми или данъчно признати се различава при тяхното данъчно и 
счетоводно третиране. 

Посредством пасивния метод в отчета за финансовото състояние, отсрочен данък се признава за 
всички временни разлики между балансовата стойност на активите и пасивите в отчета за 
финансовото състояние и съответната данъчна основа, с изключение на репутацията, която не е 
призната за данъчни цели, както и за временни разлики, възникнали при първоначално признаване на 
активи и пасиви, които не влияят върху облагаемата или счетоводна печалба.  

Отсроченият данък се изчислява по данъчните ставки, които се очаква да бъдат приложими за 
периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди въз основа на данъчните ставки (и 
данъчни закони), действащи или влезли в сила, в значителна степен, към датата на отчета. 
Активи по отсрочени данъци се признават само до степента, до която Предприятието счита за 
вероятно (т.е. е по-вероятно) да е налице облагаема печалба, за да се реализира актив от същата 
данъчна група (юрисдикция). 

Отсрочените данъчни активи и пасиви се приспадат само тогава, когато има законово право да 
приспадат текущи данъчни активи срещу текущи данъчни пасиви и отсрочените данъчни активи и 
пасиви се отнасят до данъци върху дохода, наложени от един и същ данъчен орган за едно юридическо 
лице и намерението на Предприятието е да уреди сумата на нетна база.   

Разходът за данъци за периода, включва текущ и отсрочен данък. Данък се признава в отчета за 
печалбата или загубата или другия всеобхватен доход, с изключение на случаите, в които той 
произтича от сделки или събития, които се признават в друг всеобхватен доход или директно в 
капитал. В този случай, данъкът се признава в друг всеобхватен доход или съответно директно в 
собствения капитал. Когато данъкът възниква от първоначалното отчитане на бизнес комбинация, 
той се включва при осчетоводяването на бизнес комбинацията. 
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Данък върху добавената стойност (ДДС) 
Приходите, разходите и активите се признават нетно от ДДС, с изключение на случаите, когато: 

 ДДС, възникващ при покупка на активи или услуги, не е възстановим от данъчните власти, в 
който случай ДДС се признава като част от цената на придобиване на актива или като част от 
съответната разходна позиция, както това е приложимо; и 

 вземанията и задълженията, които се отчитат с включен ДДС. 
Нетната сума на ДДС, възстановима от или дължима на данъчните власти се включва в стойността 

на вземанията или задълженията в отчета за финансовото състояние. 
 

ПРОВИЗИИ  
Когато на датата на отчитане Предприятието има сегашно задължение (правно или 

конструктивно), като резултат от минало събитие и е вероятно, че Предприятието ще погаси това 
задължение, т.е. ще възникне изходящ паричен поток, се прави провизия в отчета за финансовото 
състояние. Провизии се правят като се използва най-добрата приблизителна оценка на сумата, която 
ще е необходима за погасяване на задължението и се дисконтират до сегашна стойност с помощта на 
дисконтов процент (преди данъци), който отразява текущите пазарни оценки на стойността на парите 
във времето и специфичните за задължението рискове. Промените в приблизителните оценки се 
отразяват в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход през периода, в който 
възникват. Провизиите по гаранции се измерват с помощта на вероятностни модели, базирани на 
минал опит. Провизиите за преструктуриране се признават само след като засегнатите страни са били 
информирани за формалния план за преструктуриране. 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ 
Справедлива стойност е: „цената, която би била получена при продажба на даден актив или 

платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между пазарни участници към датата 
на оценката“. 

Справедливата стойност при първоначално признаване като цяло се равнява на цената на 
сделката освен в случаите, в които:  

 Сделката е между свързани лица; 
 Сделката е сключена по принуда или при форсмажорни обстоятелства; 
 Пазарът на който се е случила сделката е различен от основния или най-изгодния пазар; 
 Разчетната единица, представена от цената на сделката, се различава от отчетната единица за 

актива или пасива, който се оценява по справедлива стойност. 
Определяне на справедлива стойност при пазари с ниско ниво на активност: 
При пазари с ниско ниво на активност: 
 Определянето на справедлива стойност зависи от фактите, обстоятелствата и 

характеристиките на пазара и изисква значителна преценка от страна на оценителя; 
 Сделките и котировките могат да не са представителни за определяне на справедлива 

стойност; 
 Необходим е допълнителен анализ върху сделките и котировките. Ако е необходимо те могат 

да бъдат коригирани, за да дават по-ясна картина при определянето на справедливата 
стойност. 

Вземат се предвид характеристиките на активен пазар, който участник на пазара ще вземе 
предвид на датата на оценката, като: 

• Предполага уговорена сделка между участниците на пазара към датата на оценяване по 
текущите пазарни условия; 

• Предполага сделката да бъди извършена на основния пазар, в противен случай на най-
изгодния пазар; 

• За нефинансов актив се взема предвид неговата най-ефективна или висока употреба; 
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• За пасив отразява риска при неизпълнение, включително собствения кредитен риск. 
Използване с цел максимизиране на стойността, е онова използване на актив, от пазарните 

участници, което максимизира стойността на актива, и което е: 
– Физически възможно; 
– Правно допустимо; 
– Финансово осъществимо. 

Използването с цел максимизиране на стойността обикновено е идентично с (но не винаги) 
текущата употреба. 

Ако няма основен пазар, изходната сделка се извършва в най-изгодния пазар, т.е. на пазара, които 
максимизира сумата, която ще се получи при продажбата на актива и свежда до минимум на сумата, 
която би била платена за прехвърляне на пасива (най-ликвидния пазар за Активи/Пасиви). 
Основните и най-изгодните пазари са едни и същи в повечето случаи. 

Премии/отстъпки се съдържат в Справедливата Стойност (СС), ако те отразяват характеристика 
на актива/пасива, която участниците на пазара ще вземат предвид при сделка с активен пазар. 

Прилагането на блокиращ фактор е забранено – блокиращ фактор: корекция на котирана цена на 
активен пазар, защото нивото при нормална дневна търговия на пазара не е достатъчно да абсорбира 
количествата притежавани от Предприятието. 

Ако пазарната активност спада се използват методи за оценяване. 
Когато има наблюдаема пазарна дейност: 
 Когато има спад в наблюдаемата пазарна дейност; 
 Когато обикновено няма проследима пазарна дейност; 
 Фокусът е върху това дали цените при сделките са сформирани в резултат на обичайна 

дейност (не продажби при ликвидация или бедствие); активността на пазара не е 
задължителен фокус. 

Същите принципи са приложими за финансови и нефинансови Активи/Пасиви. 
Предприятието използва подходящи според обстоятелствата методи за остойностяване, за които 

има достатъчно налични данни за оценяване на справедливата стойност, като използва максимално 
съответните наблюдаеми хипотези и свежда до минимум използването на ненаблюдаемите. 

Подход на пазарните сравнения – използват се цени и друга полезна информация, генерирана от 
пазарни сделки с идентични или сравними (т.е. подобни) Активи/Пасиви. 

Подход на базата на разходите – отразява актуалната сума, която би се изисквала текущо, за да се 
замени годността на актива (често наричана текуща цена за подмяна). 

Подход на базата на доходите – превръща бъдещи суми (например парични потоци или приходи и 
разходи) в единна текуща (т.е. сконтирана) сума, която отразява текущите пазарни очаквания за тези 
бъдещи суми. 

Всички активи и пасиви, за които се измерва справедливата стойност или оповестени във 
финансовите отчети се категоризират в йерархията на справедливата стойност, описана по-долу, на 
базата на най-ниското ниво вход, който е от значение за оценяването на справедливата стойност като 
цяло 

Йерархията на справедливите стойност се категоризира в три нива на хипотези, използвани при 
методите за оценяване на справедливата стойност. Категоризацията е в различни нива в йерархията 
на справедливата стойност на базата на степента, в която входящите данни за измерването са 
наблюдавани и значението на входящите данни за оценяването на справедливата стойност в тяхната 
цялост. Йерархията на справедливите стойности предоставящи най-висок ранг на обявените 
(некоригирани) цени на активните пазари за идентични активи или пасиви (хипотези от 1-во ниво) и 
най-нисък - на ненаблюдаемите хипотези (хипотези от 3-то ниво). Нивата от йерархията са следните: 
- Хипотези от 1-во ниво – обявени (некоригирани) цени на активните пазари за идентични активи или 
пасиви, до които предприятието може да има достъп към датата на оценяване; 
- Хипотези от 2-ро ниво - други хипотези освен включените в ниво 1 обявени цени за актив или пасив, 
които са наблюдаеми пряко или косвено; 
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- Хипотези от 3-то ниво - ненаблюдаеми хипотези за актив или пасив. Получени от техники за оценка, 
които включват входове за актива или пасива, които не се основават на пазарни данни (непазарни 
фактори). 

Трансфери между различните нива на йерархия на справедливата стойност се признават от 
Предприятието в края на отчетния период, през който е настъпила промяната. 
 

КРИТИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ПРЕЦЕНКИ И ПРИБЛИЗИТЕЛНИ ОЦЕНКИ  
При изготвянето на своите финансови отчети, Предприятието е направило значителни преценки, 

прогнози и предположения, които оказват влияние на балансовата стойност на някои активи и пасиви, 
доходи и разходи, както и друга информация, оповестена в пояснителните приложения. 
Предприятието периодично следи тези прогнози и предположения и се уверява, че те съдържат 
цялата необходима информация, налична към датата, на която се изготвят финансовите отчети. 
Въпреки това не пречи реалните цифри да се различават от направените оценки.  

Преценките, прогнозите и предположенията, за които съществува значителен риск да причинят 
съществени корекции в балансовите суми на активите и пасивите, в рамките на следващата финансова 
година, са разгледани по-долу. 
 

Метод на амортизация и полезен живот на дълготрайните активи 
Амортизируемите дълготрайни активи на Предприятието включват неговите имоти, машини, 

съоръжения или оборудване и нематериални активи. При придобивате на нов амортизируем 
дълготраен актив, Предприятието определя неговите остатъчна стойност, метод на амортизиране и 
полезен живот. За определянето на всеки един от посочените показатели се ползват значителни 
счетоводни и несчетоводни преценки, като участие с тяхното определяне вземат както специалисти от 
Предприятието, които са много добре запознати със спецификите и характеристиките на отделните 
активи, така и ако е необходимо могат да бъдат ползвани външни за Предприятието специалисти, 
например специалисти от доставчика на съответния актив. При определянето на посочените 
показатели се вземат предвид спецификите и характеристиките на актива, очакванията на 
ръководството на Предприятието за неговата употреба в дейността, местоположението, на което 
актива ще извършва своята работа и други фактори. Също така се вземат в предвид данни и фактори 
за подобни активи, които Предприятието вече притежава и експлоатира или за които могат да бъдат 
набавени надеждни външни данни. Взема се в предвид и опитът, натрупан в Предприятието през 
годините. 

Най-често посочените по-горе показатели се определят на (възможност е при отделни и по-
специфични активи да бъдат определени и различни параметри): 

- остатъчна стойност на амортизируемите активи – обикновено е нулева, а за активи, които 
имат съществена стойност и Предприятието разполага с достатъчно достоверни данни за наличието 
на пазар за евентуална тяхна бъдеща продажба – на база на данните, които могат да бъдат установени 
и потвърдени; 

- метод на амортизиране – линейна база; 
- полезен живот – за всяка група активи на база очаквания срок за тяхната експлоатация. 

Допълнителна информация е оповестена в прил. 2.1 
 

Тестове за обезценка на финансови активи 
Финансов актив или група от финансови активи, различни от тези, които попадат в категорията на 

активи по справедлива стойност през печалбата или загубата се оценяват за индикатори за обезценка 
в края на всеки отчетен период. Обезценка се определя на база модела на „очакваните кредитни 
загуби“. 

Размерът на загубата от обезценка, признат за финансови активи, отчитани по амортизирана 
стойност, е разликата между балансовата стойност на актива и сегашната стойност на очакваните 
бъдещи парични потоци дисконтирани с първоначалния ефективен лихвен процент. 
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Определянето на възстановимостта на дължимите на Предприятието суми от страна на негови 
клиенти и др. длъжници, включва определянето на това дали са налице някакви обективни 
доказателства за обезценка. Лошите вземания се отписват, когато се идентифицират доколкото е 
възможно обезценка и несъбираемост да се определят отделно за всеки елемент. В случаите, когато 
този процес не е възможен, се извършва колективна оценка на обезценка. В резултат начинът, по 
който индивидуални и колективни оценки се извършват и сроковете отнасящи се до 
идентифицирането на обективни доказателства за обезценка изискват значителни преценка и може 
да повлияят значително на балансовата сума на вземания на датата на отчитане. 
 

Тестове за обезценка на нефинансови активи 
Анализът за обезценка на материални и други нематериални активи изисква оценка на стойността 

в употреба на актива или на единицата генерираща парични потоци, към които са разпределени 
активите. Оценката на стойността в употреба се прави най-вече въз основа на дисконтираните модели 
на паричните потоци, които изискват Предприятието да направи оценка на очакваните бъдещи 
парични потоци от актива или от единицата генерираща парични потоци, а също и да се избере 
подходящ дисконтов процент за да се изчисли настояща стойност на паричните потоци. 
 

Нетната реализуема стойност на материалните запаси 
Определянето на обезценка при материалните запаси включва процес на оценка. Балансовата 

стойност на материалните запаси се обезценява до нетната реализуема стойност, когато тяхната 
себестойност вече може да не бъде възстановяема – например, когато материалните запаси са 
повредени или остарели изцяло или частично или има спад в продажните им цени. Във всеки случай 
нетната реализуема стойност представлява най-добрата оценка на възстановимата стойност и се 
основава на най-сигурните съществуващи към датата на отчета данни и присъщо включва оценки 
относно бъдещите очаквания за реализуема стойност. Критериите за определяне на размера на 
обезценката или отписването се основават на анализ за стареене, техническа оценка и последващи 
събития. По принцип такъв процес на оценка изисква значителни преценка и може да повлияе на 
балансовата сума на материалните запаси към датата на отчета. 
 

Провизии 
Провизиите могат да бъдат разграничени от другите пасиви, защото съществува несигурност 

относно проявлението им във времето и сумата на сделката.  
Признаването и оценката на провизиите изискват от Предприятието да направи преценка относно 

вероятността (ако събитието е по-вероятно, отколкото да не настъпи) изходящ поток от ресурси да се 
изискват за погасяване на задължение и дали би могла да се даде надеждна оценка на сумата на 
задължението.  

Освен това счетоводната политика на Предприятието изисква признаването на най-добрата оценка 
на сумата, която ще се изисква за погасяване на задължението и оценката може да се основава на 
информация, която показва диапазон от стойности. Тъй като признаването се основава на сегашната 
стойност, то включва съставяне на предположения при адекватна дисконтова ставка, с цел да отрази 
при подходящ дисконтов процент специфичните за задължението рискове. 
 

Актюерски предположения за дефинирани планове при пенсиониране 
Плановете за доходи могат да бъдат сложни понеже се изискват актюерски предположения, за да се 

определи размера на задължението и разхода. Възможно е фактическите резултати да се различават 
от предполагаемите резултати. Тези разлики са известни като актюерски печалби и загуби. 
Задълженията по дефинирани/конкретни доходи се измерват с помощта на метод за кредит на 
прогнозните единици, според който  Предприятието трябва да направи надеждна оценка на размера 
на обезщетенията, които са спечелени в замяна на предоставени услуги в текущия и предходни 
периоди, използвайки актюерски техники.  

В допълнение в случаите, когато се финансират плановете за дефинирани доходи,  Предприятието 
трябва да определи справедливата стойност на активите по плана, на базата на очакваната 
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възвръщаемост от активите по плана, който се изчислява, като се използва прогнозната дългосрочна 
норма на възвръщаемост. 

В резултат методът за кредит на прогнозните единици включва поредица от актюерски преценки. 
Тези предположения включват демографски предположения като смъртност, оборот, пенсионна 
възраст и финансови предположения като проценти на отстъпка, нива на заплатите и доходите. Тези 
предположения са предмет на преценки и могат да се развият съществено различно от очакваното и 
поради това може да доведат до значително въздействие върху задълженията по дефинирани 
конкретни доходи. 

Допълнителна информация за използваните актюерски предположения е оповестена в прил. 2.13. 
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III. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ СТАТИИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ 
 

1. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход 
 

1.1. Приходи 

1.1.1. Нетни приходи от продажби 
Вид приход 2021 г. 2020 г. 

Приходи от договори с клиенти за продажби на услуги, в т.ч.:                      52                       56  
Приходи от услуги - строителна механизация                      52                       56  
Общо                      52                       56  
 

1.1.2. Други приходи 
Други приходи, в т.ч.: 2021 г. 2020 г. 
Продажби на активи за ликвидация/отчетна с-ст                   726                    420  

Приходи по други договори, различни от приходи от договори с клиенти                        4                       29  
Общо                   730                    449  
 

1.1.3. Приходи от безвъзмездни средства, предоставени от държавата 
Вид приход 2021 г. 2020 г. 

Правителствени дарения за нетекущи материални и нематериални активи              15,879               15,934  
Правителствени дарения за текуща дейност              69,750               61,994  
Общо              85,629               77,928  
 
 

1.2. Разходи  

1.2.1. Разходи за използвани суровини, материали и консумативи 
Вид разход 2021 г. 2020 г. 
Основни  и спомагателни материали                 1,065                 1,159  
Ел. енергия                1,850                 1,879  
Резервни части                1,461                    673  
Топлоенергия                   804                    809  
Лични предпазни средства                   447                    363  
Горивни и смазочни материали                   154                    133  
Инструменти и ММП                   286                    547  
Работно облекло                      42                       43  
Вода                   130                    125  
Офис материали и консумативи                      56                    152  
Други материали                   471                    226  
Общо                6,766                 6,109  
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1.2.2. Разходи за външни услуги 
Вид разход 2021 г. 2020 г. 
Консултански и други договори                9,684                 7,423  
Условия по лицензии                3,374                 2,616  
Застраховки                1,274                 1,500  
Разходи по спогодбата с АЕЦ                1,290                 1,296  
Ремонти                   583                    697  
Сервизни и абонаментни и др. услуги                   349                    273  
Съобщителни услуги                      81                       86  
Граждански договори и хонорари                   142                    159  
Наеми                      23                    287  
Обучение и квалификация                      58                       43  
Други разходи за външни услуги                   419                    590  
Общо              17,277               14,970  
 

1.2.3. Разходи за амортизации 
Вид разход 2021 г. 2020 г. 
Разходи за амортизации на производствени              15,232               15,218  
дълготрайни материални активи              14,867               14,808  
дълготрайни нематериални активи                   365                    410  
Разходи за амортизации на активи за извеждане от експлоатация                   419                    520  
дълготрайни материални активи                   419                    520  
Разходи за омортизация на административни                    228                    196  
дълготрайни материални активи                      89                       63  
дълготрайни нематериални активи                   139                    133  
Общо              15,879               15,934  
 

1.2.4. Разходи за персонала 
Разходи за: 2021 г. 2020 г. 
Разходи за заплати, в т.ч.:              26,138               24,301  
на производствен персонал              22,333               20,676  
на административен персонал                3,805                 3,625  
в т.ч. разходи по неизпозвани отпуски                   389                    171  
Разходи за осигуровки, в т.ч.:                8,252                 7,929  
на производствен персонал                6,718                 6,460  
на административен персонал                1,534                 1,469  
в т.ч. разходи по неизпозвани отпуски                   108                      54  
Разходи на персонала за други дългосрочни доходи                2,076                 1,754  
Общо              36,466               33,984  

1.2.5. Други разходи 
Вид разход 2021 г. 2020 г. 
За предпазна храна                3,551                 3,232  
За социални разходи по КТД                3,704                 3,704  
За разходи за  данъци и такси                   598                    687  
За командиравки                      24                       33  
За представителни цели                      17                         7  
За отписване на активи от извеждане от експлоатация                1,056    
За данъци върху разходите                      94                       51  
За съдебни                        5                         4  
Други разходи                      20                       87  
Общо                9,069                 7,805  
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1.2.6. Суми с корективен характер  
Вид разход 2021 г. 2020 г. 
Балансова стойност на продадени активи /нето/                 (726)                 (420) 
Балансова стойност на продадени активи                 (726)                 (420) 
Изменение на запасите от продукция /нето/                 (142)                   905  
Изменение на запасите от продукция                 (142)                   905  
Общо                 (868)                   485  
 

1.2.7. Разходи за данъци върху печалбата 
Съгласно действащото законодателство печалбите се облагат с корпоративен данък в размер 10%. За 
изчисляване размера на отсрочените данъци е ползвана ставка 10%, която се очаква да е валидна при 
обратното проявление.  
Вид разход 2021 г. 2020 г. 
Текущ разход за данък                        6                         7  
Общо                        6                         7  
 

1.3. Финансови приходи и финансови разходи 

Финансови приходи 
Вид приход 2021 г. 2020 г. 
Положителни курсови разлики, нетно                        6                          -  
Общо                        6                          -  

   Финансови разходи 
Вид разход 2021 г. 2020 г. 
Отрицателни курсови разлики, нетно                          8  
Други финансови разходи                      30                       33  
Общо                      30                       41  

   Резултат от финансови сделки                   (24)                   (41) 
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2. Отчет за финансовото състояние 

Нетекущи активи 

2.1. Имоти, машини, съоръжения и оборудване 
Към 31 декември 2021 и 2020 година Имотите, машините, съоръженията и оборудването включват: 
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Отчетна стойност               

Салдо към 01.01.2020 1,365 71,854 109,392 6,910 114,496 10,045 314,062 
Постъпили 

 
61 1,236 161 10,065 1,240 12,763 

Излезли от употреба 
  

(69) (1) (8,723) (9) (8,802) 
Трансфери и други промени /от ИМС към АИЕ 
и обратно/ 

  
(28) 

   
(28) 

Общо увеличения/(намаления) за периода - 61 1,139 160 1,342 1,231 3,933 

Салдо към 31.12.2020 1,365 71,915 110,531 7,070 115,838 11,276 317,995 
Постъпили 

 
100 1,310 32 28,294 154 29,890 

Излезли от употреба 
  

(112) (10) (4,165) (35) (4,322) 
Трансфери и други промени /от ИМС към АИЕ 
и обратно/ 

  
(65) 

   
(65) 

Общо увеличения/(намаления) за периода - 100 1,133 22 24,129 119 25,503 

Салдо към 31.12.2021 1,365 72,015 111,664 7,092 139,967 11,395 343,498 

Амортизация и обезценка  
       Салдо към 01.01.2020 
 

21,102 63,469 4,431 
 

5,157 94,159 

Амортизация за годината 
 

2,419 10,538 482 
 

1,432 14,871 

Амортизация на излезли от употреба 
  

(69) (1) 
 

(9) (79) 
Трансфери и други промени /от ИМС към АИЕ 
и обратно/ 

  
(15) 

   
(15) 

Общо увеличения/(намаления) за периода - 2,419 10,454 481 - 1,423 14,777 

Салдо към 31.12.2020 - 23,521 73,923 4,912 - 6,580 108,936 

Амортизация за годината 
 

2,415 10,593 490 
 

1,458 14,956 

Амортизация на излезли от употреба 
  

(111) (10) 
 

(35) (156) 
Трансфери и други промени /от ИМС към АИЕ 
и обратно/ 

  
(63) 

   
(63) 

Общо увеличения/(намаления) за периода - 2,415 10,419 480 - 1,423 14,737 

Салдо към 31.12.2021 - 25,936 84,342 5,392 - 8,003 123,673 

Балансова стойност 
       

Балансова стойност към 31.12.2020 1,365 48,394 36,608 2,158 115,838 4,696 209,059 

Балансова стойност към 31.12.2021 1,365 46,079 27,322 1,700 139,967 3,392 219,825 
 
Към 31 декември 2021г. и 31 декември 2020г. Предприятието е извършило преглед на активите, 
включени в Имоти, машини, съоръжения и оборудване, като не са установени условия за тяхната 
обезценка. 
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Към 31 декември 2021г. в ИМС в процес на изграждане/придобиване на стойност 139 967 хил.лв. (31 
декември 2020: 115 838 хил.лв.) са включени: 
- предоставени аванси за доставка на ИМС и за изграждане на НХ РАО – 1 193 хил.лв. (31 декември 
2020: 3 915 хил.лв.) 
- разходи по изграждане на НХ РАО на площадка Радиана -  117 617 хил.лв. (31 декември 2020: 95 676 
хил.лв.) 
- за изграждане на съоръжение за КНО – 11 868 хил.лв. (31 декември 2020: 11 868 хил.лв.) 
За реконструкция на цех за РАО – 2 490 хил.лв. (31 декември 2020: 0 хил.лв.) 
За изграждане на с-ма дезактивация 1контур – 1 822 хил.лв (31 декември 2020: 0 хил.лв.) 
За реконструкция на ДГС – 1506 хил.лв (31 декември 2020: 1455 хил.лв.) 
- други –3 471 хил.лв. (31 декември 2020: 2 924 хил.лв.) 
Към 31 декември 2021г. няма ограничения в правото на собственост на активи, включени в Имоти, 
машини, съоръжения и оборудване.  
Към 31 декември 2021г. в Имоти, машини, съоръжения и оборудване са включени напълно 
амортизирани активи с отчетна стойност в размер на 36 395 хил. лв. (31 декември 2020:                              
33 239 хил.лв.), които продължават да се използват в дейността на Предприятието. 

2.2. Нематериални активи, различни от репутация 

  

Компютърен 
софтуер 

Лицензи и 
франчайзи 

Нематериални 
активи в процес 

на развитие 
(създаване) 

Други 
активи Общо 

Отчетна стойност           

Салдо към 01.01.2020 205 3,453 13 10,565 14,236 
Постъпили 15 

 
7,047 

 
7,062 

Излезли от употреба 
  

(3) (21) (24) 
Общо увеличения/(намаления) за периода 15 - 7,044 (21) 7,038 

Салдо към 31.12.2020 220 3,453 7,057 10,544 21,274 
Постъпили 12 

 
161 5,634 5,807 

Излезли от употреба (48) 
 

(5,646) (252) (5,946) 
Общо увеличения/(намаления) за периода (36) - (5,485) 5,382 (139) 

 Салдо към 31.12.2021  184 3,453 1,572 15,926 21,135 

Амортизация и обезценка  
     Салдо към 01.01.2020 176 2,857 

 
6,856 9,889 

Амортизация за годината 19 115 
 

409 543 

Амортизация на излезли от употреба 
   

(10) (10) 
Общо увеличения/(намаления) за периода 19 115 - 399 533 

Салдо към 31.12.2020 195 2,972 - 7,255 10,422 

Амортизация за годината 20 115 
  

504 

Амортизация на излезли от употреба (48) 
  

(252) (300) 

Общо увеличения/(намаления) за периода (28) 115 - (252) 204 

Салдо към 31.12.2021 167 3,087 - 7,003 10,626 

Балансова стойност 
     

Балансова стойност към 31.12.2020 25 481 7,057 3,289 10,852 

Балансова стойност към 31.12.2021 17 366 1,572 8,923 10,509 
 
Към 31 декември 2021г. и 31 декември 2020г. Предприятието е извършило преглед на активите, 
отчитани като НДА, като не са установени условия за тяхната обезценка. 
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Към 31 декември 2021г. в НДА в процес на развитие/създаване на стойност 1 572 хил.лв. (31 декември 
2020: 7 057 хил.лв.) са включени: 
- за разработване на проект за демонтаж на оборудването в Контролирана зона на блокове 1 - 4 -  1 550 
хил.лв. (31 декември 2020: 7 036 хил.лв.).  
-  за разработване на проект за сеизмична осигуреност към СП РАО Козлодуй – 10 хил.лева(31 
декември 2020: 10 хил.лв.) 
- за създаване на интранет страница – 12 хил.лв  
Към 31 декември 2021г., нематериалните активи, които са напълно амортизирани, продължават да се 
ползват в дейността на Предприятието са с отчетна стойност 7 441 хил.лева(към 31 декември 2020:           
7 693 хил.лв.). 

2.3. Активи за извеждане от експлоатация 

  

Машини и 
обороудване Други активи Общо 

Отчетна стойност       

Салдо към 31.12.2019 8,817 105 8,922 
Намаление в резултат на класифицирани като активи за 
ликвидация (1,865) 

 
(1,865) 

Трансфери в резултат на класифициране като ИМС и обратно 27 
 

27 

Общо увеличения(намаления) за периода (1,838) - (1,838) 
Салдо към 31.12.2020 6,979 105 7,084 
Трансфери в резултат на класифициране като ИМС и обратно 65 

 
65 

Намаление в резултат на класифицирани като активи за 
ликвидация (2,552) 

 
(2,552) 

Общо увеличения(намаления) за периода (2,487) - (2,487) 

Салдо към 31.03.2021 4,492 105 4,597 

Амортизация 
   Салдо към 31.12.2019 5,244 99 5,343 

Амортизация за годината 515 5 520 
Намаление в резултат на класифицирани като активи за 
ликвидация (985) 

 
(985) 

Трансфери в резултат на класифициране като ИМС и обратно 15 
 

15 
Общо увеличения(намаления) за периода (455) 5 (450) 

Салдо към 31.12.2020 4,789 104 4,893 
Амортизация за годината 418 1 419 
Намаление в резултат на класифицирани като активи за 
ликвидация (1,614) 

 
(1,614) 

Общо увеличения(намаления) за периода (1,196) 1 (1,195) 

Салдо към 31.03.2021 3,593 105 3,698 

Балансова стойност 
   Балансова стойност към 31.12.2020 2,190 1 2,191 

Балансова стойност към 31.03.2021 899 - 899 
 
С цел ускоряване на дейностите по извеждане от експлоатация на спрените блокове ВВЕР-440 на АЕЦ 
„Козлодуй”, с Решение № 839/20.12.2008 г. Министерски съвет обяви блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” 
за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от 
експлоатация.  
С Решение № 1038/19.12.2012 г. Министерският съвет обяви блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” за 
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. 
На базата на горните две решения, имуществото се предоставя безвъзмездно за стопанисване и 
управление на ДП РАО.  
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За определяне първоначалната цена на безвъзмездно придобитите АИЕ, приетите с Решения и 
Постановления на Държавните органи се използва оценка на експерти – лицензирани оценители. 
Цената на придобиване е равна на справедливата стойност, определена от лицензирани оценители. 
Оценката на справедливата стойност към дата на безвъзмездно придобиване на основните активи, 
които са със специфичен и уникален характер, е извършена по метода на амортизираната 
възстановителна стойност. Базирана е на представените и на констатираните технически параметри 
на активите и на Програмата за демонтаж на оборудване и системи от блокове 1 и 4. В програмата са 
включени системи, принадлежащи към категория „3” – системи, които могат да бъдат изолирани 
и/или демонтирани. Това са системи, предимно от втори контур на блоковете. За част от оборудването 
се очаква да има макар и минимално радиоактивно замърсяване. Програмата предвижда извършване 
на радиологично обследване, след което  може да се направи оценка на възможностите за 
освобождаване на това оборудване от контрол и евентуален начин за алтернативна реализация. 
Програмата, включва и разрабатки на проекти за обследване на оборудването, за изграждане на 
площадки за временно съхранение на преходни РАО и площадки за конвенционални отпадъци и други 
дейности. 
Демонтирането на крупногабаритно оборудване от втори контур се обвързва с възможностите за 
неговото временно складиране и дефрагментиране, за което също се предвижда проектиране и 
строителство. 
На проектиране подлежат и самите процеси на демонтаж, които ще определят и сътветните разходи 
по тези дейности.  
През 2020 година приключи първи етап от процеса по демонтаж и извеждане на активите от втори 
контур. Направен е общ преглед на активите, прехвърлени с Решение № 839/20.12.2008г. – за блокове 
1 и 2 на АЕЦ“Козлодуй“ и Решение № 1038/19.12.2012 за блокове 3 и 4, и класифицирани до този 
момент като АИЕ. Активите, които ще останат в експлоатация и ще бъдат използвани в по-
нататъшната дейност по извеждане – сгради, електрическите и осветителни системи, вентилационни 
системи, топлоподаване, противопожарно обслужване, В и К-системи и др. са трансформирани от АИЕ 
и са представени като ИМС, използвани в дейността. Като дата за прехвърлянето им е определена 01 
януари 2020г. Не са правени преизчисления на съпоставителната информация. 
 
Към 31 декември 2021г. в Активи за извеждане от експлоатация са включени напълно амортизирани 
активи с отчетна стойност в размер на 956 хил. лв., (31 декември 2020: 1 297 хил.лв.),които все още не 
са демонтирани и не са класифициран като Активи за ликвидация. 
 
Характера на АИЕ и предназначението им, не предполагат тестване за обезценка в контекста на 
изискванията на приложимите счетоводни стандарти и конкретно МСС 36. 
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2.4. Активи за ликвидация 
Активите, за които стартира процеса по разглобяване и извеждане от експлоатация, се класифицират в 
отчета като Активи за ликвидация.  

  

Машини и 
оборудване Общо 

Отчетна стойност     

Салдо към 31.12.2019                            187                    187  

Постъпили от АИЕ                         1,119                 1,119  

Прехвърлени към МЗ                         (299)                 (299) 
Общо увеличения(намаления) за периода                            820                    820  

Салдо към 31.12.2020                        1,007                 1,007  

Постъпили от АИЕ                         1,019                 1,019  
Отписани                       (1,056)             (1,056) 

Прехвърлени към МЗ                         (279)                 (279) 
Общо увеличения(намаления) за периода                         (316)                 (316) 

Салдо към 31.12.2021                            691                    691  

Балансова стойност     

Балансова стойност към 31.12.2020                        1,007                 1,007  

Балансова стойност към 31.12.2021                            691                    691  
 
Активите, за които стартира процеса по демонтиране и извеждане от експлоатация се отписват от АИЕ 
и се завеждат като Активи за ликвидация. В този момент се преустановява и начисляването на 
амортизации. 
След приключването на демонтажа, когато има налична информация за количествата материали, 
които ще бъдат освободени за продажба, демонтираните активи започват да се отчитат в тон 
(килограм) налични за продажба и се представят в раздела за материални запаси. 

2.5. Нетекущи търговски и други вземания 
Вид нетекущи вземания 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Вземания от правителствени дарения, в т.ч.: /нето/                       12,975                       12,334  
Дългосрочни доходи на персонала                       12,975                       12,334  
Общо                       12,975                       12,334  
 
В края на всеки отчетен период се прилага принципа за съпоставимост на приходи и разходи. 
Начисляват се всички разходи, свързани със съответния период. Поради безусловния характер на 
финансирането, съответно се начислява и приход от финансиране, срещу вземане от Правителството.  
Това правило се прилага и за всички начислени по стандарт провизии, които гарантирано ще се 
покрият от финансирането, както и специфични провизии по МСС 19, н.р. дългосрочни доходи на 
персонала. 
 
Допълнителна информация, свързана с търговските и други вземания на Предприятието е оповестена 
в прил. 2.9. по-долу.  
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2.6. Нетекущи материални запаси 
Вид 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Нетекущи материални запаси, в т.ч. : 21 500 
Резервни части, отчитани като ИМС 21 500 
Общо 21 500 
 
Към края на отчетния период е извършен преглед за обезценка на наличните материални запаси, 
който показва, че няма индикации за обезценка по МСС 2, но има основания за посочване като 
нетекущи материални запаси на някои от наличностите от материали, ползват се през период по-
дълъг от 12 месеца и не се очаква да бъдат вложени в дейността на Предприятието през 2022г. 
Допълнителна информация, свързана с материалните запаси на Предприятието е оповестена в прил. 
2.8. по-долу.  

2.7. Нетекущи нефинансови активи 
Инвестиции в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Инвестиции в други предприятия                                 10                             -    
Общо                                 10                             -    
 

Наименование Седалище 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
размер стойност размер стойност 

Сдружение "Център за ядрени 
компетенции - Козлодуй" гр.Козлодуй                         10      
Общо                           10                               -    
 
Съгласно чл.8, т.9 от Правилника за устройството и дейността на ДП"Радиоактивни отпадъци" 
Министъра на енергетиката разрешава за всеки отделен случай участието на предприятието в 
международни организации, както и в юридически лица с нестопанска цел, по предложение на 
управителния съвет на предприятието. 
С писмо от 15.07.2021г. Министъря на енергетиката изразява принципно съгласие за учредяване на 
юридическо лице с нестопанска цел с участието на ДП РАО.  
С Протокол 3/ 12.07.2021г. Управителните съвети на ФРАО и ФИЕЯС дават разрешение на ДП РАО да 
внесе учредителна вноска в размер на 10 х.лв предвидена в Устава на Сдружение "Център за ядрени 
компетенции - Козлодуй". 

Текущи активи 

2.8. Текущи материални запаси 
Вид 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Текущи материални запаси, в т.ч.: /нето/                    2,283                      2,471  
Основни материали                       934                         619  
Лични предпазни средстава                       505                         351  
Материали за демонтиране                       325                         752  
Резервни части                       159                         299  
Горива и смазочни материали                         48                            39  
Инструменти                         61                         211  
Работно облекло                         44                            37  
Други материали                       207                         163  
Незавършено производство, в т.ч.: /нето/                       941                      1,083  
Незавършено производство                       941                      1,083  
Общо                    3,224                      3,554  
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Към края на отчетния период е извършен преглед за обезценка на наличните материални запаси, 
който показва, че няма индикации за обезценка по МСС 2 и с изключение на отчитани материали като 
резервни части на стойност 21 хил.лв., за всички останали материали няма основания за посочване на 
някои като нетекущи материални запаси. 
 
Сумата на материалните запаси призната като разход за текущият период 
Вид 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Материали 2,327 2,218 
Общо 2,327 2,218 
 

2.9. Текущи търговски и други вземания 
Вид текущи вземания 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Вземания по правителствени дарения, в т.ч.: /нето/                         6,634                         5,829  
За компенсируеми отпуски                          5,438                          4,941  
За текуща дейност                          1,196                             888  
Вземания от продажби, в т.ч.: /нето/                                 8                         1,229  
Вземания от продажби, различни от продажби по договори с клиенти                                 8                          1,229  
Вземания по предоставени аванси, в т.ч.: /нето/                         2,274                             272  
Вземания по предоставени аванси                          2,274                             272  
Вземания по съдебни спорове, в т.ч.: /нето/                               62                               69  
Вземания по съдебни спорове                               62                               69  
Други вземания, в т.ч.: /нето/                             947                         1,048  
Предплатени разходи                             584                          1,048  
Други вземания                             363    
Общо                         9,925                         8,447  
 

2.10. Парични средства 
Вид 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Парични средства в брой, в т.ч.:                         13                            21  
В лева                         10                            18  
Във валута                           3                              3  
Парични средства в разплащателни сметки, в т.ч.:                   4,673                      5,079  
В лева                    4,582                      4,995  
Във валута                         91                            84  
Балансова стойност на паричните средства                   4,686                      5,100  
 
Паричните наличности на  Предприятието са държани в банки с добър кредитен рейтинг. 

Рейтинг  Издател на рейтинга Парични наличности към 
31.12.2021г. 

Парични наличности към 
31.12.2020 г. 

B+ BCRA 2,340 2,555 
BBB− Fitch 2,333 2,524 
Предприятието счита, че паричните наличности са изложени на нисък кредитен риск. 
Към 31 декември 2021г. и към 31 декември 2020г. Предприятието не е начислило обезценки на 
наличните парични средства в банки в съответствие с изискванията на МСФО 9 и възприетата от 
Предприятието политика и методика за обезценяване на финансови активи. 
Банковите сметки са специално открити за средствата, постъпващи от Международен фонд Козлодуй 
и Министерство на енергетиката. С цел проследимост на разходването на средствата, същите 
постъпват в специално създадените сметки и в зависимост от периода на извършване на преводите 
могат да се получават превишения в нетните експозиции към някой банки. 
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Към края на годината предприятието няма запорирани или блокирани банкови сметки. 
Левовата равностойност на наличните парични средства към края на отчетния период по валути са: 
Валута 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
BGN                    4,592                      5,013  
EUR                           3                              3  
USD                         91                            84  
Общо                    4,686                      5,100  

 

Собствен капитал 

2.11. Собствен капитал  
Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" е със статут на държавно предприятие, юридическо 
лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно 
използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), 
 
Предприятието няма регистриран капитал и не е търговско дружество. 
 
Собственият капитал на предприятието би могъл да се състои от: 

 Допълнителни резерви – образувани по решение на Управителния съвет. 
 Резерв от последващи оценки на активи формиран от извършвани преоценки на активи.  
 Актюерски печалби и загуби 
 Финансов резултат 

Резерви могат да се заделят само в резултат на решение на Принципала или след негово одобрение.  
Резерви могат да се заделят и при промяна на действащото законодателство, ако формирането на 
резерви се изисква със закон. 
 
Съгласно Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни 
отпадъци", при реализиране на годишна печалба от предприятието тя се внася в бюджета на 
Министерството на енергетиката по транзитна сметка на фонд "Радиоактивни отпадъци" (фонд "РАО") 
в 15-дневен срок след приемането на годишния отчет. 

2.11.1. Резерви  

  
Други Резерви 

Всичко 
Резерви към 31.12.2019 г.               (3,579)               (3,579) 
Резерв на измервания на планове с дефиниран доход                  (188)                  (188) 
Резерви към 31.12.2020 г.               (3,767)               (3,767) 
Резерв на измервания на планове с дефиниран доход                     171                     171  
Резерви към 31.12.2021 г.               (3,596)               (3,596) 
 
Резервите включват актюерската загуба за текущия и предходни периоди върху задължението на 
Предприятието за изплащане на дефинирани доходи на персонала. 
 
Изменението от актюерски печалби/загуби е представено като друг всеобхватен доход в отчета за 
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход. 
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2.11.2. Финансов резултат 

Финансов резултат Стойност 
Печалба към 01.01.2020 г.                    21  
Увеличения от:                    68  
Печалба за годината - 2020                    68  
Намаления от:                  (21) 
Разпределение на печалба за дивидент                  (21) 
Печалба към 31.12.2020 г.                    68  
Увеличения от:                    56  
Печалба за годината - 2021                    56  
Намаления от:                  (68) 
Разпределение на печалба за дивидент                  (68) 
Печалба към 31.12.2021 г.                    56  
Загуба към 01.01.2020 г.               (227) 
Загуба към 31.12.2020 г.               (227) 
Загуба към 31.12.2021 г.               (227) 
    
Финансов резултат към 01.01.2020 г.               (206) 
Финансов резултат към 31.12.2020 г.               (159) 
Финансов резултат към 31.12.2021 г.               (171) 
 

Нетекущи пасиви 

2.12. Нетекущи търговски и други задължения 
 
Вид нетекущи задължения 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Задължения към свързани предприятия, в т.ч.:                                    -                         1,527  
Задължения по доставки                                    -                         1,527  
Общо                                    -                         1,527  

 
Балансова стойност на нетекущи търговски и други задължения по валути (сумите са в BGN) 
Валута 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
BGN - 1,527 
Общо  - 1,527 
 
Допълнителна информация, свързана с търговските и други задължения на Предприятието е 
оповестена в прил. 2.15. по-долу.  
 

2.13. Нетекущи задължения към персонала и социалното осигуряване 
Вид 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Задължения по доходи след напускане на наетите лица                 12,975                    12,334  
в т.ч. задължения по планове с дефинирани доходи                  12,975                    12,334  
Общо                 12,975                    12,334  
 
Дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране включват сегашната стойност към 
датата на отчета за финансовото състояние, на задължението на Предприятието за изплащане на 
обезщетения на персонала при пенсиониране. 
 
За определяне на тези задължения Предприятието е направило актюерска оценка към 31.12.2021г., 
като е ползвало услугите на сертифициран актюер. 
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При изчисляване на сегашната стойност на дефинираните доходи на персонала към 31.12.2021г., 
актюера е направил оценка на очаквания размер на бъдещите обезщетения, дължими при 
пенсиониране на всяко лице, съгласно Кодекса на труда и Колективния трудов договор, като е 
дисконтирана заработената част от дължимите обезщетения към датата на изчислението чрез 
използване на Кредитния метод на прогнозираните единици. 
 
Съгласно Кодекса на труда всеки служител има право на обезщетение в размер на две или шест 
месечни брутни заплати при пенсиониране, в зависимост от трудовия стаж. Допълнително съгласно 
Колективния трудов договор на предприятието, всеки служител, пенсиониращ се при придобито 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст има право на допълнително обезщетение, ако е 
работил в ДП РАО или в среда с йонизиращо лъчение през последните 10 години. 
 
Оценката е направена отделно за всяко лице и включва прогноза за очаквания трудов стаж в 
предприятието, очакваното обезщетение при пенсиониране, оценка на заработената част от 
очакваното обезщетение при пенсиониране и дисконтиране чрез използване на подподящ лихвен 
процент и предположения за преждевременно отпадане от предприятието поради смърт или други 
причини. 
 
Използвани са следните предположения:  

 
2021 2020 

1. Очаквани обезщетения при 
пенсиониране: Съгласно Кодекса на труда  и КТД 

2. Очакван ръст на брутната заплата 2.5% ежегодно  2.5% ежегодно  

3. Смъртност - таблица за смъртност на 
общото население на Р България Б 2018-2020 Б 2017-2019 

4. Ежегоден процент на отпадане 
(съкращения, уволнения, напускане по 
взаимно съгласие)  

5.1% ежегодно 5.2% ежегодно 

5. Дисконтиращ годишен лихвен процент 0.4424% 0.1990% 

 
Изменението в настоящата стойност на задълженията към персонала при пенсиониране, е както 
следва: 
Настоящата стойност на задължението по изплащане на 
дефинирани доходи 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Начално салдо                 12,334                    11,692  
Разходи по текущ трудов стаж                    2,020                      1,729  
Разходи за лихви                         56                            24  
Актюерски печалби и загуби                     (171)                        188  
Изплатени доходи                  (1,264)                   (1,299) 
Крайно салдо                 12,975                    12,334  
 
Начислените суми в отчета за печалбата или загубата са: 
  2021 2020 
Разход за лихви за периода 56 24 
Разход за текущ стаж за периода 2,020 1,729 

Разходи признати в печалбата или загубата 2,076 1,753 
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Eфект от последващи оценки на задълженията към персонала при пенсиониране, признати в друг 
всеобхватен доход, са: 
  2021 2020 

(печалба)/загуба от промяна на финансовите предположения (132) 11 

(печалба)/загуба от промяна на демографските предположения (39) 177 

Признати в друг всеобхватен доход (171) 188 
 
Плана с дефинирани доходи създава експозиция на Предприятието към следните рискове: 
инвестиционен, лихвен, риск свързан с дълголетие и риск свързан с нарастване на работните заплати. 
В същото време всички задължения по планове за дефинирани доходи, предвид дейността и 
финансирането на Предприятието, са покрити изцяло с финансирания. 

2.14. Правителствени дарения нетекуща част 
Вид дарение 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Нетекуща част     
Дарения за дълготрайни активи 218,893 206,290 
Общо 218,893 206,290 
 
Безвъзмездните средства, предоставени от държавата, се признават в печалбата или загубата на 
системна база през периодите, през които ДП РАО признава съответните разходи, които 
безвъзмездните средства са предназначени да компенсират. 
Безвъзмездните средства, свързани с придобиване на амортизируеми активи – първоначално се 
признава като приходи от отсрочено финансиране и в последствие като приход на систематична база 
за периода на полезния живот на актива. 

Текущи пасиви 

2.15. Текущи търговски и други задължения 
Вид текущи задължения 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Задължения по доставки                            1,160                         1,145  
Задължения по получени аванси                               217                            763  
Други задължения, в т.ч.:                               169                            633  
Задължения по начислени разходи                                 23                              26  
Задължения по гаранции и депозити                               146                            213  
Задължения по застраховки                                    -                            394  
Общо                           1,546                         2,541  
 
Балансова стойност на текущи търговски и други задължения по валути (сумите са в BGN) 
Валута 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
BGN 1,546 2,541 
Общо  1,546 2,541 
 

2.16. Текущи задължения към персонала и социалното осигуряване 
Вид 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Задължения към персонала                    6,095                      5,760  
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски                    4,208                      3,819  
Задължения към осигурителни предприятия                    2,181                      2,025  
в т.ч. задължения по неизползвани отпуски                    1,230                      1,121  
Общо                    8,276                      7,785  
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2.17. Текущи данъчни задължения 
Вид 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Корпоративен данък                                 6                                    7  
Данък върху добавената стойност                             663                               203  
Данъци върху доходите на физическите лица                               64                               192  
Други данъци                               11                                    6  
Общо                             744                               408  

2.18. Правителствени дарения текуща част 
Вид дарение 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Текуща част     
Дарения за дълготрайни активи                 12,340                                  15,938  
Дарения за текуща дейност                 11,758                                  10,147  
Общо                 24,098                                 26,085  
 
В края на всеки отчетен период се прилага принципа за съпоставимост на приходи и разходи. 
Начисляват се всички разходи, свързани със съответния период. Поради безусловния характер на 
финансирането, съответно се начислява и отсрочен приход от финансиране, срещу вземане от 
Правителството или по грантова схема.  

2.19. Вземания и задължения, свързани с грантови споразумения, представени нетирано в 
отчета 
Вид  31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Текущи вземания 

Вземания по правителствени дарения - незакрити задължения по доставки, 
свързани с грантови споразумения 7,189 8,471 

Текущи задължения 

Здължения по доставки, свързани с грантови споразумения 7,189 8,471 

Вземания/задължения нето                      -                     -  
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IV. ДРУГИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ 
 

1. Свързани лица и сделки със свързани лица 
Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци“ е създадено на 1 януари  2004 г. по реда на 

Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), с предмет на дейност: Управление на 
радиоактивните отпадъци (РАО) в страната, извън обектите, в които те се генерират.  

ДП РАО e със статут на държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон и се финансира 
от фонд „Радиоактивни отпадъци”. Статутът на държавно предприятие е определен от изискванията 
за осигуряване на безопасност при управление на РАО през целия им жизнен цикъл, в съответствие с 
Единната конвенция за безопасност при управление на ОЯГ и за безопасност при управление на РАО 
(ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000 г. - ДВ, бр.42 от 23.05.2000 г.) 
и фундаменталните принципи за безопасност на МААЕ.  

Органи на управление са: 
- Министърът на енергетиката  
- Управителен съвет 
- Изпълнителен директор 

 

Членове на Управителния съвет са:  
- Сергей Кирилов Цочев 
- Дилян Милков Петров 
- Маргарита Иванова Коркинова 
Изпълнителен директор на предприятието е Дилян Петров. 
За свързани лица не се считат държавни ведомства и агенции, които не контролират, контролират 

съвместно или влияят значително върху отчитащото се предприятие в процеса на нормалните им 
взаимоотношения с предприятието (въпреки че те могат да ограничат свободата на действие на 
предприятието или да участват в процеса на вземане на решения). 

Дейността на Предприятието за 2021 година е финансирана със средства по Договор № 
37/09.04.2021 г. с фонд „РАО” за 24 228 хил.лв и дог. № 38/09.04.2021 г. с фонд „ИЕЯС” за 22 921хил. лв. 
- за блокове от 1 до 4 вкл. 

Дейностите по управлението на РАО за 2020 г. бяха финансирани със средства по Договор № 
22/21.04.2020г. между министъра на енергетиката и изпълнителния директор на ДП РАО, на обща 
стойност 25 101 хил. лева, а на дейностите по изваждане от експлоатация на 1 и 4 блок  с договор № 23 
от 21.04.2020 г. на стойност 23 546 хил. лв. 
 

2. Цели и политика за управление на финансовия риск  
При осъществяване на своята текуща, инвестиционна и финансова дейност, Предприятието е 

изложено на следните финансови рискове: 
 кредитен риск – риск, при който една от страните по договори и/или финансови 

инструменти не изпълнява задълженията си; произтича от вземания от клиенти, инвестиции 
във финансови инструменти, предоставени гаранции и заеми; 

 ликвиден риск – риск, че предприятието ще срещне трудности при изпълнение на 
задължения, свързани с финансови пасиви, които се уреждат в пари или друг финансов актив; 

 пазарен риск – риск, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци от финансов 
инструмент ще варират поради промени в пазарните цени; 

 валутен риск – риск, при който стойността на даден финансов инструмент варира поради 
промени в обменните курсове на чуждестранни валути; 

 лихвен риск – риск, при който справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 
финансов инструмент варира поради промени в пазарните лихвени проценти; 
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 друг ценови риск – риск, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на 
финансов инструмент варират поради промени в пазарни цени, различни от възникващите от 
валутен или лихвен риск, независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, 
специфични за финансовия инструмент или издателя му, или от фактори, влияещи върху 
всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара; 

 оперативен риск (не е задължително да се оповестява) – риск от преки или косвени загуби, 
произтичащи от различни причини, свързани с процесите, наетите лица, технологиите и 
инфраструктурата на предприятието, както и от фактори като правни и регулаторни 
изисквания и общоприети стандарти на корпоративно поведение. 

Финансови активи 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Текущи търговски и други вземания                     1,629                      2,186  
Парични средства                     4,686                      5,100  
Общо финансови активи                     6,315                      7,286  
Финансови пасиви 31.12.2021 г. 31.12.2020 г. 
Текущи търговски и други задължения                     1,329                      1,778  
Други нетекущи финансови пасиви                            -                        1,527  
Общо финансови пасиви                     1,329                      3,305  
 

Основни положения за управление на риска 
Управителният съвет носи отговорността за установяване и надзор на рамката за управление на 

рисковете в Предприятието. Вътрешният контрол извършва, както периодични така и при специални 
случаи проверки за управление на риска и процедури, чиито резултати се докладват на Управителния 
съвет. 

Политиките за управление на риска в Предприятието са установени с цел да идентифицират и 
анализират рисковете, влияещи върху Предприятието, да установяват граници за поемане на рискове 
по отделни видове, дефинират правила за контрол върху рисковете и спазване на установените 
граници. Политиките и системите по управление на рисковете подлежат на регулярна проверка с цел 
установяване на настъпили изменения на пазара и дейностите на Предприятието. Предприятието, 
чрез обучение и прилагане на установените стандарти и процедури за управление, цели да развие 
дисциплина и конструктивна контролна среда, където всички служители разбират своята роля и 
задължения. 

 
3. Специфики по отношение Предприятието и финансовия отчет 
Поради специфичната си дейност, пред ръководството на Предприятието не са поставени 

финансови цели.  
Както е посочено и в пояснително приложение 2.11. Държавно предприятие "Радиоактивни 

отпадъци" е със статут на държавно предприятие, юридическо лице по чл. 62, ал. 3 от Търговския 
закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия 
(ЗБИЯЕ), 

Предприятието няма регистриран капитал и не е търговско дружество. 
Извършените дейности по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и осигуряване и 

поддържане на безопасността на съоръженията за периода на експлоатацията им и за тяхното 
извеждане от експлоатация се финансират от целевите национални фондове и международния фонд 
„Козлодуй“.  

Международният фонд “Козлодуй”, създаден от Европейската комисия по постигнати споразумения 
с Република България, се използва за финансиране или съфинансиране, чрез субсидии на 
подготовката и осъществяването на проекти за подпомагане на извеждането от експлоатация на 
блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, както и за други проекти в енергийния сектор. Предоставянето на 
субсидиите се извършва в съответствие с правилата на фонда, зависи от наличието на средствата, 
внесени във фонда и подлежи на одобрение от компетентните органи на фонда и ЕК. Механизмът на 
предоставяне на субсидиите е установен в Рамковото споразумение между Република България и 
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Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от 15.06.2001 г., която е администратор на 
средствата във фонда.  

Извеждането от експлоатация е последната стъпка от жизнения цикъл на една атомна 
електроцентрала.  

Извеждането от експлоатация включва набор от специфични процеси, някои от които се извършват 
паралелно. Процесът завършва, след като площадката е почистена до степен в съответствие с 
националното законодателство (състояние „кафява поляна“),  

Извеждането от експлоатация включва, както конвенционална работа по промишленото извеждане 
от експлоатация, като например демонтаж на оборудването в машинната зала, така и високо 
специализирани дейности, свързани с демонтаж в контролирана зона, дезактивация на оборудването 
и помещенията,  контрол и движение на радиоактивния материал на площадката. 

Извеждането от експлоатация включва по този начин всички административни и технически 
дейности, позволяващи да се оттегли дадено съоръжение от списъка на лицензираните съоръжения. 

За изпълнение на програмите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на блокове 
от 1-4 с ВВЕР-440 на АЕЦ „Козлодуй“ както и управлението на РАО е осигурено финансиране от фонд 
„РАО“ и фонд „ИЕЯС“ по одобрен годишен бюджет и годишна програма за дейността на предприятието. 
Друг източник на финансиране на дейностите по извеждане от експлоатация са безвъзмедни средства 
от МФ „Козлодуй” администрирани чрез ЕБВР.  

В началото на всяка отчетна година, с приемането на Годишните програми на ДП РАО, 
Управителните съвети на Фонд РАО и Фонд ИЕЯС вземат решение /след доказване,  че средствата за 
финансиране в Закона за държавния бюджет не могат да покрият необходимите за изпълнение 
дейности в годишната програма/, като се приема за целесъобразно и разрешават средствата, получени 
в резултат на продажба на демонтирано оборудване от блокове 1-4 и приходите от извършени услуги 
от ДП РАО на АЕЦ Козлодуй, да се използват за покриване на недостига от финансиране съгласно 
чл.20а от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за 
размера на дължимите вноски във фонд "Радиоактивни отпадъци". В тази връзка Предприятието е 
възприело като други приходи в Отчета за печалбата или загубата да се представят приходите от 
продажби на активи за ликвидация до размера на балансовата стойност на продаденото демонтирано 
оборудване, а превишението на приходите от продажба на активи за ликвидация над балансовата им 
стойност и приходите от оказани услуги на АЕЦ Козлодуй да се отчитат като приходи от финансиране 
до размера на направените разходи за изпълнение на Годишните програми на ДП РАО.  

Другите приходи от дейността са ограничени и обикновено са свързани с услуги с механизация и на 
тях се дължи отчитането на печалба, доколкото финансиранията обезпечават извършваните от 
Предприятието разходи по основната дейност. 

Във връзка със специфичната дейност на предприятието се налага прилагане и на специфични 
счетоводни политики по отношение на някои обекти от финансовия отчет като Активи за извеждане 
от експлоатация, Активи за ликвидация, Правителствени дарения и други, основните от които са 
оповестени в част II. от пояснителните приложения - БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ 
И ПРИЛОЖЕНИ СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ. Данни за активите за извеждане от 
експлоатация са представени в пояснително приложение 2.3., а за Активи за ликвидация в 
пояснително приложение 2.4. Данни за приходите от финансирания и отчитаните финансирания са 
представени в пояснителни приложения 1.1.3., 2.14., 2.18. и 2.19.    

Специфичната дейност на Предприятието и финансиране на дейността му предполагат и 
ограничено използване на финансови показатели и коефициенти, които да могат достоверно да 
представят финансовото му състояние и резултати от дейността и не предполагат използване на 
всички широко приети финансови показатели и коефициенти наблюдавани за търговски дружества 
(част V. „Финансови показатели“ от пояснителните приложения). При изчисляване на коефициентите 
за ликвидност от задълженията се изключват Финансирания и Приходи за бъдещи периоди. 

Дейността на Предприятието за 2022 година ще бъде финансирана със средства от фонд „РАО” за                          
25 478 хил.лв и от фонд „ИЕЯС” за 24 781 хил. лв. за блокове от 1 до 4 вкл. 
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4. Ефект от вируса SARS-CoV-2 и пандемията от COVID 19 върху дейността на 
Предприятието  

От края на 2019 година в световен мащаб се развива епидемия от нова коронавирусна болест, 
първоначално възникнала в Китай и довела до блокиране на икономическия живот и доставките от 
Китай в началото на 2020г. Поради тенденцията на увеличаване на случаите на заразени и болни, в 
началото на месец март 2020 година СЗО обяви официално разпространението на вируса SARS-CoV-2 и 
причиняваното от него заболяване COVID-19 за пандемия. На 13 март 2020 г. Народното събрание на 
Република България обяви извънредно положение в страната заради коронавируса и бяха въведени 
засилени противоепидемични мерки и ограничения. Извънредното положение продължи до 13 май 
2020 г. Вследствие изменение на българското законодателство през май 2020 г., бе дадена възможност 
на министъра на здравеопазването, след съответната санкция на правителството на България, да 
обявява извънредна епидемична обстановка. От 14 май е обявена извънредна епидемична обстановка 
до 14 юни 2020 г., удължена в последствие няколко пъти до 31 март 2022 г. 

Пандемията и обявеното в тази връзка извънредно положение в страната предизвикаха 
чувствително намаляване на икономическата активност и породиха значителна несигурност и 
неизвестност за бъдещите макроикономически процеси. Обявената в последствие извънредна 
епидемична обстановка редуцира част от мерките, които бяха въведени по време на извънредното 
положение, но въпреки това актуалните мерки също оказват влияние върху икономическата 
активност в страната. 

През почти цялата 2020 година и впоследствие и през 2021 година в различни държави по света 
бяха въвеждани различни ограничителни мерки, включително някои ограничения в пътувания и 
транспорт, поставяне на отделни хора, както и на цели населени места и райони под пълна или 
частична карантина, като Европа е един от най-засегнатите от пандемията континенти като цяло. Тези 
ограничения се отразиха на доставките и доведоха до икономически затруднения за стопанските 
субекти и забавяне на икономическото развитие в Европа и други части на света. Огромен брой хора 
загубиха работните се места, както в Република България, така и в Европа и в целия свят. 

До края на 2021 година реално не беше възстановен нормалния икономически живот, както в 
страната, така и в чужбина. Правителството на Република България въведе различни икономически и 
социални мерки, чиято цел е да подпомогнат, дори и частично, засегнатите отрасли и бизнеси в 
резултат на пандемията, извънредните положения и ограниченията, въведени в страната и в чужбина. 
Беше приет специален закон във връзка с въведеното извънредно положение, както и бяха направени 
промени и допълнения в други закони. Различни срокове, вкл. и данъчни, бяха удължени през 2020 и 
през 2021 година. Беше дадено разрешение на търговските банки да договорят с клиентите си 
гратисни периоди и др. разсрочвания по отпуснатите банкови кредити. Одобриха се и се осигуриха 
различни финансирания по програми от ЕС и от държания бюджет на Република България. 

През 2020 г. започна разработването и тестване на ваксини срещу COVID-19, като това се случваше в 
няколко държави с различни темпове и успехи при изпитанията. В края на 2020 година, както и в 
началото на 2021 година, въз основа на положителни оценки от Европейската агенция по лекарствата, 
Европейската комисия към ЕС даде разрешение за употреба на територията на ЕС на четири ваксини 
срещу COVID-19. Ваксинацията започна едновременно в целия ЕС на 27 декември 2020 г. и продължи 
през цялата 2021 г. Очакванията са при ваксиниране на достатъчно на брой жители на ЕС и в световен 
мащаб като цяло, да се намали значително разпространението на вируса и съответно на болестта 
COVID-19. Все още не може да се направи прогноза дали това ще стане в рамките на 2022 г. и ако да, то 
по кое време на годината. 

В зависимост от продължителността на предприетите ограничения, ефективността на ваксините и 
възобновяване на нормалния икономически живот, ефектите биха били различни в бъдещите 
действия на Предприятието При по-дългосрочни ограничения това би довело до трайно влошаване на 
икономическите показатели и би рефлектирало върху всички икономически субекти 

На този етап пандемията няма пряк ефект върху финансовото състояние на Предприятието, 
наблюдават се само несъществено увеличение на разходи във връзка с противоепидемични мерки, 
организация на трудовия процес, повишен брой болнични. 
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Предприятието не се е възползвало от финансирания и помощи на Правителството, тъй като не 
отговаря на заложените критерии.  
 

5. Събития след края на отчетния период 
С Решение № 27 от 25 януари 2022 година  Министерски съвет бяви Обект „Съоръжение за 

третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на обема“ заедно с 
движимото и недвижимо имущество, включително активи в процес на изграждане по стартирани 
проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от експоатация на ядрени съоръжения, за частна 
държавна собственост като го предостави безвъзмездно за стопанисване и управление от ДП 
„Радиоактивни отпадъци“. Общата стойност на предоставените активи, съгласно Приложение №1 към 
ПМС е в размер на 56 241 хил.лева. 

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, 
Швейцария, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия 
поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона като 
Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 2022 г. 
военни операции на територията на Украйна. Допълнително бяха направени съобщения и за 
допълнителни санкции, вкл. към Русия. Възможна е енергийна криза и ръст на цените на горива и 
енергия, както и на някои строителни материали, като желязо, тъй като сериозен дял от вноса им е от 
Русия и Украйна. Има данни за нарушени вериги на доставки, които могат да повлияят върху различни 
икономически субекти. Наблюдава се ускорена инфлация. Предприятието няма активи в засегнатите 
страни и преки търговски отношения с контрагенти от Русия и Украйна. На 27.04.2022г. бяха спряни 
доставките на природен газ от Русия за България, което на този етап не се очаква да има пряк ефект 
върху финансовото състояние на Предприятието при краткосрочно решение на проблема.Към датата 
на одобрение на финансовия отчет не може да се даде точна оценка за ефекти върху икономиката на 
България и в частност върху Предприятието.  

Освен оповестеното по-горе не са настъпили други значими събития след края на отчетния период, 
които да налагат допълнителни корекции и/или оповестявания във финансовия отчет на 
Предприятието за годината, приключваща на 31 декември 2021г. 
 

6. Възнаграждение за одит 
Съгласно чл. 30, ал. 1 от ЗС Предприятието оповестява, че възнаграждението за одит за 2021г. е в 

размер на 30 хил. лева. 
 

7. Условни активи, пасиви и поети ангажименти 
През периода са предявени някои правни искове към Предприятието. Ръководството на 

Предприятието счита, че вероятността те да доведат до разходи за Предприятието при уреждането им 
е малка. Тази преценка на ръководството е подкрепена от становището на правния екип на 
Предприятието  

Нито един от гореспоменатите искове не е изложен тук в детайли, за да не се окаже сериозно 
влияние върху позицията на Предприятието при разрешаването на споровете. 

Поети ангажименти от Предприятието по договори за доставка и/или изграждане на ИМС, за които 
има предоставени аванси, остават за плащане 261 хил.лв.  

Поети ангажименти по договор за Групово здравно (медицинско) застраховане на работници и 
служители на ДП РАО – приблизителна стойност на оставащите за плащане суми е в размер на  103 хил. 
лева. 

Към 31.12.2021г. в полза на Предприятието са издадени банкови гаранции в размер на 37 264 
хил.лева /19 053 хил.евро/ - за изпълнение и/или при авансово плащане по международни проекти, 
финансирани от фонд „Козлодуй“.  
 

8. Принцип-предположение за действащо предприятие – финансово състояние 
Принципът-предположение за действащо предприятие е фундаментален принцип при изготвянето 

на финансовите отчети. Съгласно принципа-предположение за действащо предприятие, ДП РАО 
обикновено се разглежда като продължаващо дейността си в обозримо бъдеще без намерение или 
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необходимост от ликвидация, преустановяване дейността или търсене на защита от кредиторите, 
вследствие на съществуващи закони или други нормативни разпоредби. Съответно, активите и 
пасивите се отчитат на база възможността на Предприятието да реализира активите и да уреди 
пасивите си в нормалния ход на дейността си. При оценката за това дали принципа-предположение за 
действащо предприятие е уместен, ръководството взема предвид цялата налична информация за 
обозримото бъдеще, която обхваща поне, но не се ограничава само до, дванадесетте месеца от края на 
отчетния период. 

Финансовият отчет е изготвен на принципа-предположение за действащо предприятие, който 
предполага, че Предприятието ще продължи дейността си в обозримото бъдеще.  ДП РАО има 
специфична дейност  и осигурен достъп до финансови ресурси чрез финансиране от специални 
фондове.  

Ръководството счита, че Предприятието е действащо и ще остане действащо, няма планове и 
намерения за преустановяване на дейността.  

 

V. ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 
Въз основа на данните от ГФО на Предприятието може да бъде извършен финансов анализ на 

следните показатели: 
хил.лв. 

Показатели 

Показатели 
2021 г. 2020 г. Разлика 

Стойност Стойност Стойност % 
Имоти, Машини, Съоръжения и Оборудване /общо/                219,825                 209,059                   10,766  5% 
Общо нетекущи активи                 244,930                 235,943                     8,987  4% 
Текущи активи, в т.ч.:                  17,835                   17,101                        734  4% 
Материални запаси                    3,224                     3,554                      (330) -9% 
Текущи вземания                    9,925                     8,447                     1,478  17% 
Парични средства                    4,686                     5,100                      (414) -8% 
Обща сума на активите                262,765                 253,044                     9,721  4% 
Нетна печалба за периода                          56                           68                        (12) -18% 
Нетекущи пасиви без финансирания и ПБП                  12,975                   13,861                      (886) -6% 
Текущи пасиви без финансирания и ПБП                  10,566                   10,734                      (168) -2% 
Обща сума на пасивите без финансирания и ПБП                  23,541                   24,595                   (1,054) -4% 
Приходи общо                  86,417                   78,433                     7,984  10% 
Приходи от продажби                          52                           56                           (4) -7% 
Разходи общо                  86,355                   78,358                     7,997  10% 

Коефициенти 
Коефициенти 2021 г. 2020 г. Разлика 
  Стойност Стойност Стойност % 
Ефективност:         
На разходите                  1.0007                   1.0010                 (0.0002) 0% 
На приходите                  0.9993                   0.9990                   0.0002  0% 
Ликвидност:         
Обща ликвидност                  1.6880                   1.5932                   0.0948  6% 
Бърза ликвидност                  1.3828                   1.2621                   0.1208  10% 
Незабавна ликвидност                  0.4435                   0.4751                 (0.0316) -7% 
Абсолютна ликвидност                  0.4435                   0.4751                 (0.0316) -7% 
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НЕФИНАНСОВА ДЕКЛАРАЦИЯ 

Настоящата Нефинансова декларация е изготвена на основание чл. 48-50 от Закона за 
счетоводството и съдържа описание на политиките по отношение на дейностите ни, осъществявани в 
областта на екологията и климатичните въпроси, социалните въпроси и тези, свързани със 
служителите, правата на човека, борбата против корупцията, разнообразието и равенството на 
половете в ръководните органи на Предприятието – брой на жени и мъже, възраст, географско 
разнообразие, образование, професионални качества, религия. 

1. Кратко описание на дейността на Предприятието  

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) е юридическо лице по смисъла на чл. 
62, ал. 3 от Търговския закон, образувано на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване 
на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), със седалище – Главно управление в гр. София, и със специализирани 
поделения в страната: 

- СП „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан“ 
- СП „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ 
- СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок“ 
- СП „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ 

 
Органи на управление на Предприятието са: 
 Министър на енергетиката; 
 Управителен съвет на ДП „Радиоактивни отпадъци“; 
 Изпълнителен директор. 

Основна сфера на дейност 

ДП РАО е национален оператор по управление на радиоактивните отпадъци извън обектите, в 
които те се генерират, в съответствие с Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО и с 
добрите международни практики. 

Основната дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, 
преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, 
включително извеждането от експлоатация на съоръженията за управление на РАО.  

Други сфери на дейност 

- Изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление 

на радиоактивни отпадъци;  

- Извършване на превоз на радиоактивни отпадъци извън площадката на съответното 

ядрено съоръжение, когато е получено разрешение/лицензия за превоз по реда на ЗБИЯЕ, 

при спазване изискванията за физическата защита в съответствие с определената 

категория; 

- Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. 

Цели  

Предприятието е създадено от българската държава с цел безопасно управление на 
радиоактивните отпадъци, генерирани на територията на България от АЕЦ и от ядрените приложения 
в медицината, промишлеността, науката и образованието. 

Кратка история  

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е създадено на 1 януари 2004 г. с решение на 
българското правителство на основание на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.  
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На 8 юни 2004 г. е  съдебната регистрация на Предприятието. От 2008 г. е прието тази дата да се 
отбелязва като официален празник на ДП РАО. 

Основни етапи на развитие 

2004 г. – СП „РАО – Козлодуй“  

В структурата на Предприятието първо се създава специализираното поделение в Козлодуй, 
което включва цех за преработка и кондициониране на РАО, получени от експлоатацията на АЕЦ 
„Козлодуй”, и склад за временното им съхранение.  

2006 г. – СП „ПХ РАО – Нови хан“ 

През 2006 г. като специализирано поделение към ДП РАО се присъединява Постоянното 
хранилище за радиоактивни отпадъци край с. Нови хан, което до този момент се е стопанисвало 
от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките.  

2008-2013 г. – СП „ИЕ – 1-4 блок“ 

От края на 2008 г. започва структурирането на трето специализирано поделение, чиято 
първоначална задача е грижата за спрените 1-ви и 2-ри блок на атомната централа като 
съоръжения за управление на РАО, които впоследствие подлежат на извеждане от 
експлоатация.  В началото на 2013 г. към поделението са присъединени 3 и 4 блок.  

2012 г. СП „НХ РАО“ 

На 1 ноември 2012 г. официално е регистрирано четвъртото специализирано поделение в 
рамките на ДП РАО – Национално хранилище за радиоактивни отпадъци. 

За осъществяване на дейността си ДП РАО разполага с всички необходими лицензии и разрешения, 
издадени от Агенцията за ядрено регулиране. Предприятието има лицензии за експлоатация на 
ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез специализираното поделение „РАО 
– Козлодуй” и чрез специализираното поделение „ПХ РАО – Нови хан”, лицензия за използване на 
източници на йонизиращи лъчения за стопански цели, включваща и превоз на радиоактивни вещества 
на територията на цялата страна.. ДП РАО притежава и лицензии за извеждане от експлоатация на 1-2 
и на 3-4 блокове на АЕЦ „Козлодуй” – чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 
блок”. 

В ДП РАО е въведена интегрирана система за управление в предприятието. Итегрираната система 
за управление е съвкупност от процеси, процедури, правилници, вътрешни правила и инструкции, 
систематизирани в съответствие с изискванията на стандартите GSR Part 2 – „Лидерство и управление 
за безопасност. Основни изисквания по безопасност: 2016 г.”, ISO 9001:2015 „Системи за управление на 
качеството. Изисквания”, ISO 14001:2015 „Системи за управление по отношение на околната среда. 
Изисквания и указания за прилагане”, които са интегрирани в предприятието, международен стандарт 
ISO 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за 
прилагане”. Цялостната система е в непрекъснато подобрение и усъвършенстване. 

2. Описание на политиките и дейностите, които Предприятието е приело и следва по 
отношение на екологичните и климатични въпроси 

Политиката на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО)  е ориентирана към 
опазване на околната среда и климата  и защита здравето на хората  при управление на радиоактивни 
отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, сега и в бъдеще, без да се обременяват 
следващите поколения. Като социално отговорно предприятие ДП РАО продължава да предприема 
действия и мерки за подобряване въздействието на климата и намаляване на въглеродния отпечатък, 
свързан с дейността на Предприятието. 

Един от основните приоритети на Ръководството е опазването на климата и околната среда в 
нерадиационен аспект, което се основава на открито управление, диалог с всички партньори, контрол 
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и отчет пред обществото, подобряване на прилагането на екологичните изисквания и стандарти, 
развитието на екологичната култура на персонала. 

Основни цели на ДП РАО, свързани с управлението на околната среда и климата са: 

 Минимизиране на риска за здравето на персонала, населението и околната среда; 
 Опазване на повърхностните и подземни води от замърсяване и негативно въздействие; 
 Безопасно управление на генерираните нерадиоактивни отпадъци; 
 Опазване на чистотата на атмосферния въздух; 
 Минимизиране на риска от възникване на екологични щети при инциденти и/или аварийни 

ситуации. 
 Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана система за управление за повишаване 

на резултатността спрямо околната среда; 
 Контрол, намаляване и предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда при 

осъществяваните дейности в Организацията. 
 

Принципи, които се спазват за постигане на поставените цели, свързани с опазването и 
управлението на околната среда и климата: 

 Изпълнение на регулаторната рамка, спазване изискванията на националното и европейско 
законодателство за минимизиране на замърсяванията и въздействията върху повърхностните, 
и подземните води, съхранение и третиране на нерадиоактивните отпадъци, индустриалните 
емисии на вредни вещества и парникови газове; 

 Осигуряване на прозрачност и достъп до информация на заинтересованите страни относно 
състоянието и мерките за опазване на околната среда; 

 Осъществяване на мониторинг и контрол на процесите и дейностите, които могат да окажат 
неблагоприятно въздействие върху околната среда; 

 Прилагане на най-добри налични техники; 
 Поддържане и повишаване на компетентността и  културата на безопасност на персонала на 

Организацията по отношение на опазването на околната среда; 
 Спазване на условията в издадени съгласувания, разрешителни и решения, издадени от 

компетентните органи по околна среда. 
В Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ e въведена интегрирана система за 

осигуряване на качеството, чрез нея се създават, изпълняват, управляват и поддържат процеси, 
необходими за удовлетворяване на изискванията на системата за управление на Околна среда. За 
постигането на конкретните цели се планира, разработва и осигурява с ресурси “Програма за 
управление на околната среда”.  

Основните закони, които оформят рамката за опазването и развитието на околната среда са 
Законът за защита на околната среда, Законът за водите, Законът за управление на отпадъците, 
Законът за чистотата на атмосферния въздух, Законът за подземните богатства, Законът за опазване 
на почвата от замърсяване, както и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане. Като част 
от ЕС, всички изброени закони са синхронизирани със стандартите на съюза. Всяко неизпълнение на 
законовите изисквания от страна на ДП РАО и може да бъде основание за подвеждане под 
административна и/или гражданска отговорност. 

Определени са значимите аспекти на климата и околната среда за предприятието и е разработена 
и се изпълнява „Програма за управление на значимите аспекти на околната среда в ДП РАО“. През 
изминалия период са извършени и предприети следните действия в изпълнение на изискванията за 
опазване на околната среда и смекчаване на ефекта върху климата които доведоха до:  

 Оптимизиране на производствения процес в четирите поделения на ДП РАО чрез 
предприемане на енергоефективни мерки – подмяна на наличните амортизирани осв. тела с 
LED осветление, проверка след края на работния ден за изключено осветление, датчици за 
движение); 
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 Тръбопроводите и фитингите за водоснабдяване се поддържат в добро експлоатационно 
състояние за да се предотвратят нерегламентирани течове и загуби от системи за подаване на 
води; 

 Поставени са улавящи и филтриращи инсталации за всички дейности по УРАО и ИЕ, свързани с 
потенциално формиране на аерозоли; 

 Екологосъобразно управление на отпадъците и разработване на инструкции за управление на 
площадките за временно съхраняване на отпадъците. 

 Сключване на договори с фирми за отпадъците, съгласно чл.8, ал.1 от ЗУО - Предаването и 
приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз 
основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или 
регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със 
съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците; 

 Екологосъобразно управление на отпадъците от административните сгради; 
  Организиция за профилактика на климатичните системи на работните места – подмяна на 

филтри/почистване/отстраняване на неизправност; 
 Провеждане на обучение, съгласно вътрешните правила по аварийно планиране   и аварийна 

готовност, обхващащи персонала на СП-ия и ГУ. 
 

Отчитайки оценката на тези аспекти, са формулирани и конкретни цели, свързани с опазване на 
околната среда. Те отразяват стремежа на предприятието да се намалят/подобрят последствията/ 
влиянието от наличието или появата на нежелани последствия в дългосрочен план.   

Извършва се мониторинг на ОС в нерадиационен аспект, като за целта е създадена „Програма за 
собствен нерадиационен мониторинг на води на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“”, 
ПП05-ПМ02 

За своевременно откриване, докладване и предприемане на мерки за възникнали евентуални 
несъответствия с нормативни актове и вътрешни правила се извършва инспекционна дейност на ОС, 
съгласно „Инструкция за инспекционна дейност по околна среда”, която обхваща наблюдението и 
контрола върху обекти и дейности, чрез извършване на обходи и проверки. 

Дейностите, възложени за изпълнение на външни изпълнители се контролират, съгласно 
нормативните изисквания и вътрешно-административни документи на предприятието.  

Отчетни дейности към МОСВ, РИОСВ, ИАОС, БДДР 

 Ежегодно се подават годишни отчети за образувани производствени и/или опасни отпадъци  в 
изпълнение на чл.23 и в съответствие с Приложение №9 към чл.13 от Наредба №1 от 04.06.2014г. за 
реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри. Считано от 2021г., отчитането става чрез подаване на информация в 
Националната информационна система за "Отпадъци" (НИСО) на Изпълнителната агенция по околна 
среда. Отчетността по  книгите за образувани производствени и/или опасни отпадъци по Приложение 
№9 към чл.13 от Наредба №1 от 04.06.2014г., също се подават ежемесечно в НИСО.  
 Генерираните нерадиоактивни отпадъци на територията на специализираните поделения, се 
съхраняват временно на обособени площадки преди предаването им на специализирани фирми, 
притежаващи съответните разрешителни за този вид дейност. Отпадъците се събират разделно, 
обозначени с табелки за съответен код отпадък по Наредба №2 от 23 юли 2014г за класификация на 
отпадъците. Нерадиоактивните отпадъци се управляват  и в съответствие с вътрешно- 
организационни документи:  Управленска инструкция „Инспекционна дейност по околна среда“ 
ПП05-ПР01-ИН02, Инструкция „Ред за предаване на освободени от регулиране материали на външни 
организации в СП "ИЕ - Козлодуй"“ и „Инструкция за приемане и съхранение  на нерадиоактивни 
отпадъци на площадка "Варово стопанство"“. 

 Съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават 
озоновия слой и Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и с цел 
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предоставяне на данни, необходими за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на 
парникови газове, ползвателите, преработвателите и операторите на стационарни хладилни и 
климатични системи, топлинни помпи, съдържащи 3 kg и 5t CO2 eq и повече флуорирани парникови 
газове и вещества нарушаващи озоновия слой,  ДП РАО предоставя в РИОСВ- Враца и РИОСВ - София 
годишен отчет за предходната година. 
 Стационарното климатично оборудване, функциониращо на територията на специализираните 
поделения, се поддържа в изправност с периодична профилактика на системата, подмяна на 
филтри/почистване/отстраняване на неизправност.. Използват се само разрешените флуорирани 
парникови газове R-422D, R-407C, R-410A. 

 Отчитане към МОСВ, на условията и мерките в Решенията по ОВОС за: „ИЕ на блокове 1-4 блок  
на АЕЦ „Козлодуй””, ”Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО) с 
голям коефициент на намаляване на обема (ГКНО) в АЕЦ „Козлодуй“ и „Изграждане на национално 
хранилище за погребване на ниско - и средноактивни радиоактивни отпадъци - НХРАО”; 

 Предоставяне в БДДР обобщен годишен доклад за „Собствен нерадиационен мониторинг на 
води на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци””, за изпълнение на условията, посочени в 
Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект р. Дунав № 11130095/23.07.2015 г.  
издадено от БДДР-гр. Плевен. 
 ДП РАО има издадено Разрешителното за водовземане от повърхностен воден обект  № 
11130095/23.07.2015 г. В съответствие с изискванията на Наредба № 1 за мониторинг на водите и 
Наредба № Н-4 за характеризиране на повърхностни води се извършва мониторинг на водите на р. 
Дунав на входа на водовземното съоръжение. 

  Ползваните количества вода за период от 01.01.2021г. – 31.12.2021г. са както следва: 

- Общо количество на ползвани Дунавски води за цел „охлаждане”- 17 280 000 куб.м; 

- Количество на ползвани Дунавски води за цел производство на химически обезсолена 
вода – 62 790 куб.м. 

- Отпадъчните води се заустват в канализационната система на АЕЦ “Козлодуй“ ЕА  

 Мониторингът на отпадъчните води от ДП РАО, зауствани в ТК1/топъл канал 1/ са съгласно 
издаденото Разрешително с титуляр „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за ползване на воден обект с № 
13120037/22.11.2010г. със срок на действие на Разрешителното  до 04.01.2027г. и Решение за изменение 
на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води в 
повърхностни води с Решение № 2229/07.09.2017 г. 

      За мониторинг на подземните води се използват част от сондажните кладенци (пиезометри), 
просондирани на промишлената площадка на АЕЦ ”Козлодуй” ЕАД. 

 Предоставяне на актуална информация за химичните вещества и смеси, които са съхранявани, 
употребявани, внесени или изнесени от специализираните ни поделения.  

Химичните вещества и смеси се съхраняват в съответствие с Наредба за реда и начина за 
съхранение на опасни химични вещества и смеси - Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Наредба за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях в сила 
от 19.01.2016 г., приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., Обн. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2016 г. 

3. Описание на политиките, които Предприятието е приело и следва по отношение на 
социалните въпроси 

Човешки ресурси  

 Системата за управление на човешките ресурси ДП РАО е функция на управлението на 
ръководството за изпълнение на стратегическите цели на предприятието. Тя е пряко е свързана с 
правилното и ефикасно функциониране на останалите управленски системи и с утвърдената теза от 
ръководството, че хората са най-ценният ресурс за успеха на всяка една структурна единица, с техните 
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знания, умения, компетеност и подготвеност. За ДП РАО – те са основата за изпълнение на неговата 
мисия и ценности. 

На фигурата по-долу е даден схематично процесът, свързан с интегрирането на функциите на 
човешките ресурси, което дава нужната информация за длъжностите, за планирането на нуждите от 
кадри, за подбора на персонала, за обучението и кариерното  развитие, за трудовото изпълнение и 
възнаграждение, за знанията, компетентността  на работниците и служителите и др.   

 
Ръководителите, експертите и инженерно-техническият персонал от всички нива на управление в 

структурата на ДП РАО са ангажирани със спазването на ангажиментите и прилагане политиката на 
управление на кадрите, като създават  условия за развитие, усъвършенстване и мотивиране на 
персонала за постигане на поставените цели. В дейността си те разчитат на експертния опит на 
персонала, най-добрите световни практики и научните постижения в областта на безопасно 
управление на РАО, исторически натрупан и генериран опит по предмета на дейност на 
Предприятието, съхраняване информацията, знанията и уменията на кадрите.  

Политиката  на управление на кадрите в ДП РАО във връзка с компетентността на персонала 
съответства на изискванията, определени в Стандарт на МААЕ, GS-R-3:2006 „Изисквания по 
безопасност, Система за управление на съоръжения и дейности“ и разписаните вътрешни документи 
от въведената Интегрирана система за управление (ИСУ) – поддържащи процеси:  ПП02 “Управление 
на човешките русурси” и ПП07 “Управление на информацията и знанията”, както и на утвърдените 
управленски инструкции “Набиране,  подбор и назначаване на  персонала”, “Обучение, и квалификация 
на персонала», “Управление на информацията и знанията”,“Организиране и провеждане на студентски 
стажове и наставничество”, и др. 

Планирането на  кадрите и тяхната подготовка е умение на ръководството на ДП РАО за 
предвиждането им в дългосрочен план с оглед реализиране на  стратегическите цели на 
Предприятието, свързани с предмета му на дейност  по управление на радиоактивни отпадъци и 
извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения. При спазване на нормите на национални, 
международни и вътрешни нормативни актове (ЗБИЯЕ, Стратегия за управление на отработеното 
ядрено гориво и РАО до 2030 г, “Наредба за  условията и реда за придобиване на професионална 
квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 
правоспособност за използване на ядрената енергия”, национално трудово закнодателство и др.), 
ДП РАО поддържа достатъчен брой правоспособен, компетентен, квалифициран  и мотивиран 
персонал. 

Планирането на човешките ресурси е в съответствие с организационно-управленската 
структура, числеността и квалификацията на административно-ръководния, инженерно-
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технически, изпълнителски и помощен персонал. То е съобразено с нормативно регламентираните 
изисквания и възможносттта за качествено и ефективно изпълнение на  функциите и дейностите в 
Предприятието. Базира се на  текущ анализ и постигането на баланс между търсенето и 
предлагането на човешки ресурси, необходими за всяко структурно звено.. За целта  ежегодно се 
анализират основните данни, свързани с производствените програми и задачи по структурни звена, 
с организацията на трудовия процес, с необходимостта от длъжности и работни места, с налагащи 
се промени в организационната структура, в организационните и функционалните  връзки между 
структурните звена, с изискванията за знания, компетентност и за структура на персонала по 
длъжности.  

Перспективната необходимост от кадри за ядрената сфера ( в т.ч. и за ДП РАО)  бе отразена в 
разработката на документ «Национална стратегия за създаване и развитие на човешките ресурси в 
ядрения сектор 2022-2032г.», подготвен през изтеклата година от Междуведомствена работна група 
(със заповед № Р-110/!9.07.2021г. на служебния министър-председател на РБългария) с  участието 
и на представители на ДП РАО.   

 Специфичните условия за работа през 2021 г. в условията на пандемия (COVID-19), доведоха до 
промяна на живота на хората в световен мащаб, като оказаха съответно влияние и върху дейностите, 
свързани с персонала на ДП РАО. Новите условия на работа и живот във всички сфери промениха 
традиционната организация на работа,   производствената  дейност, условията на труд и почивка, с 
което  се  доказа, че човешкият капитал е ресурс с най-важно значение за постигане на целите и 
успехите във всяка една организация. Интелектуалният капитал (в трите му компонента - човешки 
капитал, структурен капитал и капитал на взаимоотношенията) е  ключов момент за развитието на 
всяка една стопанска единица, а в създадената ситуация – и за оцеляване. 

 В ДП РАО се прилага утвърдена система за набиране, подбор и назначаване на персонала, която се 
основава  на  квалификационни и образователни изисквания за заемане на всяка длъжност, както и на 
изискванията за правоспособност, съгласно приложимото нормативно законодателство за 
предприятието. Задължително се прилага издадено разрешение за работа в стратегически обекти 
(изискване на  чл.40, т.2 от ППЗДАНС), документ по  НАРЕДБА № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и 
изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (СЙЛ) и се спазват изискванията на  Наредба 
№ 3 на МНЗ за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците. 

 В процеса по  наемане на работа на работници и служители,  подбора и решенията са без оглед на 
национална и етническа принадлежност, възраст, пол, раса, вероизповедания, произход, сексуална и 
политическа ориентация, семейно положение и физически недъзи, с изключение на случаите в които, 
в следствие на естеството на работата полът,  възрастта и здравослодното състояние, представлява 
съществен елемент. 

 Предоставени са равни права и възможности за работа, развитие и кариерно израстване, в 
зависимост единствено от инициативата, професионалната квалификация, притежавания опит и 
лични качества на работещите, както и от постигнатите резултати в работата. 

 В съответствие с лицензионните условия и изисквания за работа в структурните звена на 
предприятието  се спазва изискването  наемането на персонал да се извършва по системата за 
професионален подбор, спазвайки образователно-квалификационните и други допълнителни 
изисквания, определени в длъжностните характеристики., изготвени  съгласно ЗБИЯЕ и неговите 
подзаконови нормативни актове. 

 Законът за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ) регламентира изискванията към 
обучението, квалификацията и правоспособността на персонала и урежда обществените отношения, 
държавното регулиране и безопасно управление на РАО, както и правата и задълженията на лицата, 
извършващи дейности и/или с функции по контрол за осигуряване на безопасността и радиационната 
защита.  
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 Изискванията към компетентността на кадрите на ДП РАО са определени и  в Стандарта на МААЕ 
GSR – 2-ра част: “Лидерство и управление за постигане на безопасност” (Leadership and Management for 
Safety), както и в “Наредба за  условията и реда за придобиване на професионална квалификация и  
реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за 
използване на ядрената енергия”. 

 В ДП РАО постоянно са ангажирани около 1000 работници и служители. Общата численост на 
персонала е определена с утвърдено длъжностно разписание на ДП РАО за 2021 г., в съответствие с 
Правилника за устройството и дейността на ДП РАО ( обн. ДВ бр. 85/ 16.10.2018 г.) по длъжности и по 
структурни звена.  

 Съгласно Националния класификатор на професиите и длъжностите (НКПД) за 2021 г., 
разпределението по професии е както следва: 

 
 

Относителният дял на персонала (общо от необходимите три групи - специалисти, техници и 
приложни специалисти и квалифицирани работници и сродни на тях занаяти), ангажиран с основната 
дейност на Предприятието по управление на радиоактивни отпадъци, по изграждане, експлоатация, 
рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на РАО и извеждане от експлоатация на 
ядрени съоръжения, е близо 56% (551 бр.). Тенденцията  в бъдеще е  съобразена с изискванията по 
годишната програма на Предприятието и изискванията на ЕБВР, свързана с извеждане от 
експлоатация на ядрените съоръжения.  

Разпределението в цифри на броя персонал по групите от НКПД е както следва: 

 Персонал с ръководни функции                                          -     118 бр. 
 Специалисти                                                                          -    222 бр. 
 Техници и приложни специалисти                                         -     219 бр. 
 Помощен административен персонал                                        -      53 бр. 
 Квалифицирани работници и сродни на тях занаяти                -    110 бр. 

Ръководители 
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Специалисти 
22% 
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специалисти 
22% 
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 Персонал зает с услуги на населението, търговията и охраната -   6 бр. 
 Машинни оператори   и монтажници                                      -    52 бр. 
 Професии не изискващи специална квалификация                  -   232 бр. 

  

Анализът по признак образование, показва , че и през 2021 година се запазва високият относителен 
дял на персонала със средно образование (средно общо и средно професионално) – 559 души ( 55.24 
%) от заетите; както и на персонала с висше образование (степен професионален бакалавър, 
бакалавър, степен магистър и доктор) – 446 души (44.07%). Това  се обяснява с изискването за висок 
професионализъм и подготовка на персонала, зает с извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения, както и на средно-техническия персонал, необходим в дейностите по преработка, 
съхранение и кондициониране  на РАО.  

 Разпределението на заетия персонал в Предприятието по признак образование, признак пол  и 
признак възраст  е  посочен в следващите диаграми: 
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 Съгласно статистическите данни в Р България продължава задълбочаването на процеса на 
застаряване на населението, което се счита за един от най-острите демографски проблеми. От гледна 
точка на възрастта  и тенденцията в национален мащаб на застаряване на нацията е естествено това 
да се прояви и в кадровото обезпечаване на структурите на Предприятието. В тази връзка 
работниците и служителите във възрастова група 51-60 години заемат сравнително висок 
относителен дял (36,17%) в структурата на персонала в ДП РАО, както е видно от графиката. Заедно с 
персонала в групата  61-70г. – относителния дял  е 40.51 %, което като тенденция се явява проблем в 
бъдеще от гледна точка на обезпечаването на кадри предимно със средно и висше техническо 
образование, както и със  специфични професии – ядрена енергетика, радиохимик, физик и др. 

Необходимостта от работници и служители в структурните звена с опит и доказан 
професионализъм е безспорна за специфичността на предприятието. Затова дейностите по 
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привличане, подготовка и назначаване на млади специалисти се очертава като основен приоритет в 
бъдещата работа. В изтеклата година продължи дейността за предприемане на мерки по ранно 
професионална ориентиране за привличане на млади специалисти, чрез съвместната работа с 
ръководството  на ПГЯЕ „Игор Курчатов“ – гр. Козлодуй във връзка с  откритата (със съдействието 
на ДП РАО паралелка със специалност „Управление на РАО“) и дейността на Информационен център. 
Продължава работата по изпълнение на програмата за взаимодействие с възпитаниците на 
паралелката и с техните преподаватели. Поради пандемията през годината бяха отложени  
организираните на посещения в структурните звена на площадката в Козлодуй, но чрез 
презентативни срещи (on-line)  в рамките на програмата учениците  се запознават с основните 
съоръжения и методи на работа на РАО.  

Продължава работата на ръководството по стимулиране на учещите студенти, както и на 
работещите студенти от  ДП РАО  във висшите учебни заведения за придобиване на степен 
магистър по специалности в областта на енергетиката и сигурността.  

Организирана бе една международна стажантска програма на студентка, изучаваща инженерна 
химия в Страсбург, която от м.май 2021г. стана част от екипа на сектор „Радиохимия“ в СП“ИЕ 1 - 4 
блок. Чрез служителите на Информационен център й беше оказано  съдействие за адаптация.  

С  мотото си „С грижа за бъдещето“, ДП РАО оказа пълно съдействие за провеждането на 
еднодневно посещение в предприятието на студенти – трети курс от специалност „Ядрена химия“ 
към Факултета по химия и фармация на Софийски университет с  ръководител гл.ас. Пламен Петков, 
организирано в рамките на  лятната учебно-производствена практика. Бяха запознати от 
ръководителите на специализираните поделения в Козлодуй с основните аспекти от работата на 
предприятието и специфичните дейности, свързани с управление на радиоактивните отпадъци. 
Студентите изразиха явен интерес към провеждането на продължителен стаж в ДП РАО в подкрепа 
на подготовката им като бъдещи специалисти в сферата на ядрената енергетика.  

 Съгласно утвърдената в предприятието управленска инструкция  за провеждане на 
стажантски програми и наставничество с оглед  предоставяне на възможности за придобиване на 
практически опит и умения на учениците  и студентите, се подготвят отделни конкретни 
индивидуални програми за всяко едно  работно място, като  се организират и обучения за 
наставниците. През годината чрез платформата ESTRA  на АЕЦ „Козлодуй“  са преминали 
обучителна програма за наставници – 28 работници и служители на ДП РАО.  

Един от приоритетите на управлението на човешките ресурси в ДП РАО е повишаване на 
квалификацията в съответствие с изискванията на нормативните  документи, приложими към 
дейността на ДП РАО ( „Закон за безопасно използване на ядрена енергия”; “Наредба за условията и реда 
за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано 
обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрена енергия”, „Наредба за 
техническа експлоатация на електрически централи и мрежи”, Правилници за безопасност при 
работа, Управленска инструкция на ДП РАО “Обучение и квалификация на персонала в ДП РАО идент.№ 
ПП02-ПР01-ИН04/0  и др./ 

Организираното обучение на работниците и служителите от ДП РАО през изтеклата година е в 
съответствие с утвърдените  План-програма за дейностите по обучение, поддържане на 
квалификацията и мотивацията на персонала през 2021 г.,  план - графици, типови учебни 
програми, заповеди, разпореждания и други вътрешни документи. 

Над 70% от числения състав на Предприятието са преминали обучение през 2021 година в 
зависимост от изпълняваните длъжности и изискванията на  действащото законодателство. По 
силата на сключено споразумение с АЕЦ “Козлодуй“, процесът на начално, поддържащо, 
допълнително и/или специализирано обучение на персонала се организира, води  и провежда в 
базите на дирекция „Персонал и учебно-тренировъчен център“ (ПиУТЦ) в АЕЦ „Козлодуй“. 
Обслужващата ни обучителна организация притежава издадена от председателя на АЯР лицензия с 
разрешена дейност по чл.56, ал.2 от „Наредба за условията и реда за придобиване на професионална 

 
92 

 



ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ“ 
Доклад за дейността, Финансов отчет и Нефинансова декларация за годината, завършваща на 31 
декември 2021 
______________________________________________________________________________________ 
квалификация и реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за 
правоспособност за използване на ядрената енергия“. В процеса на обучение е използвана и 
подготовката в онлайн курсове в електронната платформа ESTRA на АЕЦ „Козлодуй“, съобразено с  
изискванията на пандемичната обстановка ( COVID-19). 

По структурни звена са спазени изискванията на действащото законодателство, регулаторния 
орган – АЯР и програмата на ПиУТЦ в АЕЦ ”Козлодуй“ във връзка с подоготовката и обучението на 
персонала, като приоритетно място заема подготвеността на персонала от група “А”, свързано с 
изпълняваните задължения и отговорности  по  чл.64 от ЗБИЯЕ и  чл.19 от  от  Наредбата за 
условията и реда за придобиване на професионална квалификация и реда  за издаване на лицензии 
за специализирано обучние и на удостоверения за правоспособност за използване на на ядрената 
енергия» , както и явяването  им на изпити пред КИК на АЕЦ и КИК – АЯР; а за персонала от група 
«Б» - поддържащо обучение и обучение  на новоназначения персонал (първоначално)  по 
радиационна защита; по подготвеността на персонала за работа по правилниците – ПБР-НУ, ПБЗР-
ЕУ, технически надзор, техническа експлоатация, ЗБУТ и др.   

Данните за обучения персонал през 2021 г. по тези показатели са както следва: 

 Радиационна защита -      476 бр. 
 ПБР-НУ  -     637бр. 
 ПБЗР-ЕУ  -    382 бр. 
 Техническа експлоатация и др. -   163 бр. 
 Технически надзор -         76бр. 
 Новоназначен персонал – нововъведение в АЕЦ  107 бр. 
 Първоначално обучение по радиационна защита    93 бр. 

Ръководният лицензионен персонал от група „А“ през годината е с проведени изпити пред КИК 
на АЯР – 2 бр.;  КИК на АЕЦ – 6 бр.; пред ВИК по чл.19 - 31 бр.  

Обучението на персонала от групи «А» и «Б» през годината се извършва освен от от ПиУТЦ в 
АЕЦ ”Козлодуй“ и от ИЯИЯЕ-БАН, обслужващите Служби трудова медицина (по Наредба № РД-7-2 от 
16.12.2009г., ЗБУТ и др.), както и от други външни обучителни организации и фирми,  съобразено с 
тематиката, специфичността и необходимостта  от компетентност на  кадрите в структурните звена 
в съответствие  с утвърдените  заявки от ръководството . Използвани са различни форми на 
обучение – семинари, курсове, присъствени и онлайн обучения, лекции, симулации и др. Проведени 
са и специфични обучения:  за аварийно планиране и аварийна готовност, пожарна безопасност, 
култура на безопасността, безопасно управление на дейностите с РАО, външен експлоатационен 
опит; курс за софтуера AMBER за следексплоатационни оценки по безопасност на съоръжение  за 
погребване и курс по сондажно погребване на изведени от употреба източници от фирма Quintessa 
Ltd-Великобритания; психофизиологична подготовка, подготовка за работа и транспорт с опасни 
товари, мотокаристи, автокранисти и шофьори на РАО;   за дейностите по управление на риска, за 
изискванията от  променящото се нормативно законодателство в областта на трудовите 
правоотношения, счетоводството, системата за финансово управление и контрол в публичния 
сектор и и др. Провежданите обучения са свързани с мотивацията и кариерното развитие на  
работниците и служителите,  срочното и качествено изпълнение на поставените  задачи, 
задържането и стимулиране на квалифициран и обучен персонал, като част от политиката по 
управление на човешките ресурси на ръководството. 

Управлението на човешките ресурси и стимулирането на кадрите се  постига и чрез 
прилагането на системата за атестиране на персонала в предприятието, съгласно управленска 
инструкция „Атестиране на персонала в ДП РАО“, както и чрез силно застъпената социална 
политика на Предприятието, съобразена с изискванията на Кодекса на труда и Колективния трудов 
договор и насочена към удовлетворяване на социалните потребности на работниците и 
служителите. 

Средствата за социално-битово обслужване се изразходват съгласно приета от Събранието на 
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пълномощниците „Програма за изразходване на средствата за социално-битово и културно 
обслужване за 2021 г.” част, от която са: 

 допълнителното пенсионно осигуряване, за сметка на работодателя; 

 осигурена медицинска застраховка на работниците и служителите чрез сключване на 
договор със застрахователно дружество за сметка на работодателя; 

 средства за поевтиняване на храната;  

 средства за рехабилитация и възстановяване; 

 средства за честване на професионалния празник, Коледа, Великден и др.; 

Всичко това е гаранция за усъвършенстване организацията на работа по структурни звена,  за 
срочното изпълнение на годишната програма и стратегическите цели на предприятието. 

4. Корпоративна социална отговорност 

При изпълненито на своята политика по корпоративна социална отговорност (КСО) ДП РАО се 
ръководи от определението за тези дейности, формулирано в Зелената книга на Европейската 
комисия: „КСО е израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема отговорност за 
влиянието си върху обществените групи, с които влиза във взаимодействие. Това е дълготрайно поет 
ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност почтено и отговорно, да допринася за 
икономическото си развитие, но същевременно да съдейства за подобряване на живота на своите 
служители и техните семейства, местната общност и обществото като цяло.”  

През 2021 година бяха осъществени следните социални и екологични събития със значение за КСО: 

- През месец март ДП РАО отбеляза по нетрадиционен начин Международния ден на жената. В 
съвместна инициатива на Предприятието и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927“, с. 
Хърлец, бе организирана изложба базар, с благотворителна цел, на ръчно изработени накити. 
За трите дни на изложбата бяха събрани 522 лева, предназначени за нови книги в детския 
отдел на библиотеката в читалището и за закупуване на елементи за озвучителната уредба на 
институцията. 

- В навечерието на Ботевите празници в град Козлодуй близо 30 служители от трите 
специализирани поделения на ДП РАО в крайдунавския град за поредна година подкрепиха 
традиционната акция по почистване на града, организирана от Община Козлодуй.  

- Служители от специализираните поделения на ДП РАО в Козлодуй, членове на техните 
семейства и приятели се събраха в „Ботев парк“ на 2 юли 2021 г., за да се включат в 
отбелязването на Международния ден на река Дунав за седма поредна година. В рамките на 
доброволческата инициатива за почистване на брега на реката ДП РАО насърчи творческата 
интерпретация на посланията на децата участници чрез арт произведения и координира 
участието им в международен конкурс Dunabe Art Master 2021. През месец септември 2021 г. 
стана ясно, че произведенията на 6 от децата са на челно място в националното класиране. В 
началото на 2022 г. приключи международният конкурс, като първата награда за видеоклип бе 
присъдена на България в лицето на детския екип от Козлодуй. Международното жури беше 
съставено от националните представители на всички държави от Международната комисия за 
защита на река Дунав и разгледа творбите им наред с произведенията на участници от 
Германия, Австрия, Република Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Босна и 
Херцеговина, Сърбия, Черна гора, Румъния, Молдова и Украйна.  

- В края на 2021 г. със специален ритуал беше отчетен финалът на традиционния вътрешен 
фотоконкурс на ДП РАО с тема „Моето любимо място“. Бяха представени общо 202 снимки, чрез 
които двадесет и шестима участници от всички специализирани поделения ДП РАО взеха 
участие в конкурса. За първи път през 2021 година в 13-годишната история на конкурса част 
от участниците дадоха повод за появата на нова категория – за лирика и есе, а снимките с 
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придружаващите ги текстове допринесоха за експресивната втора корица на фирмения 
календар. Събитието се състоя чрез видеоконферентна връзка в три географски точки – 
Козлодуй, София, Нови хан. 

Събитията, предвидени в полза на общността през 2021 г., преминаха в усложнена ситуация, 
подчинена на пандемията COVID – 19 и свързаните с нея ограничителни мерки срещу 
разпространението на вируса. По тази причина ДП РАО не успя да реализира едно от ключовите си 
ежегодни събития – Празник на меда. Предвид характера и формẚта, му събитието беше невъзможно 
да се проведе неприсъствено. Независимо от това, многобройните запитвания и проявеният интерес 
от страна на граждани и участници потвърдиха важността на Празника и отново затвърдиха 
убеждението, че събитието е принос към живота на местната и традицията трябва да бъде 
продължена. 

През 2021 г. ДП РАО отбеляза чрез поздравителни адреси в знак на внимание към отделни 
институции и групи хора Деня на художествената самодейност – 1 март, Деня на хората от третата 
възраст – 1 октомври, Деня на народните будители и др.  

5. Въпроси, свързани с правата на човека 

В Предприятието има разработен  Етичен кодекс, който установява етични норми, морални 
ценности и стандарти на поведение и регламентира очакваното поведение на работниците и 
служителите на база на универсални принципи, общи правила и социално отговорни политики. 

Етичния кодекс има за цел да развива организационната култура, насочена към утвърждаване на 
доброто име и повишаване на общественото доверие в професионализма и морала на всички 
работещи в Предприятието. Приетите ценности на бизнес етика характеризират подхода на ДП РАО 
да налага висок професионален стандарт, да поощрява коректни взаиоотношения със служителите 
и пратньорите и да поддържа свободна, справедлива и спокойна работна среда при равноправни 
възможности. 

Основните ценности, на които е базран Етичния кодекс, са: спазване на всички изисквания на 
действащото законодателство; спазване на изискванията за ядрена безопасност, радиационна 
защита и екологични норми и стандарти; лоялност и морал; коректност; професионална 
компетентност и отговорност; равнопоставеност; зачитане на личността и човешкото достойнство 
и др. 

6. Предприети мерки с борбата против корупцията 

Със Заповед № Е-РД-16-536/30.10.2015г. на Министъра на енергетиката е утвърден Секторен 
антикорупционен план в енегетиката. Този план доразвива и конкретизира приоритетните области за 
превенция и противодействие на корупцията в отрасъл енергетика, като гарантира прозрачно 
управление и отчетност в дейността на Министерство на енергетиката и в търговските дружества с 
повече от 50% държавно участие в капитала. 

За гарантиране на прозрачно управление и отчетност на дейността на ДП РАО  и изпълнение на 
мерките, заложени  в Секторния антикорупционен план в енергетиката, е създадена организация за 
превенция и противодействие с корупцията. 

Разработена е и се изпълнява Управленска инструкция „Разглеждане на жалби и сигнали от 
заинтересованите страни“.  Тя има за цел да регламентира действието на функционален механизъм, 
чрез който ДП РАО: 

• Да получава информация за съмненията и безпокойството на заинтересованите страни и 
техните  жалби относно работата си в социален и екологичен аспект. 

• Да реагира на сигналите и да съдейства за разрешаването на поставените въпроси. 

В целия процес по управление на сигналите се спазва принципът изразените опасения да се 
разглеждат бързо и ефективно, като се използва разбираема и прозрачна процедура, и е лесно 
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